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MESAJUL PREȘEDINTELUI

În urmă cu aproape 30 de 
ani, mai preci� pe �� �ep�preci� pe �� �ep�
tembrie 1990, Federația 

Națională „OMENIA” a 
C.A.R.P.�uri lor din România a 
luat ființă prin afilierea ca�elor 
de aju tor reciproc ale pen�io�
narilor din toată țara. S�au pu� 
a�tfel primele cărămizi la te�
melia unei federații care, an de 
an, ��a con�olidat și dezvoltat 
ajungând �ă fie acum cea mai 
reprezentativă organizație a 
�eniorilor din România, cu 
puternic impact internațional. 
Spun de multe ori de�pre 
A�ociația C.A.R.P. „OMENIA” 
București pe care o conduc, și 
care are pe�te 55.000 de mem�
bri, că e�te cât un oraș. Ei bine, 
cu ajutorul dumneavoa�tră, 

dragi �eniori, am �trân� într�o 
federație, timp de aproape trei 
decenii, raportându�ne demo�
grafic și geografic, o țară! Da, 
o țară, pentru că �untem pe�te 
1,� milioane de �eniori.

Prin activitățile a�ocia ți �
ilor noa�tre, entități ale �o�
li darității și ale ajutorului 
re ciproc, am promovat îmbă�
trânirea activă, �olidaritatea 
între generații, o �ocietate 
prietenoa�ă tuturor vâr�telor, 
o viață demnă pentru �eniori, 
încluziunea �ocio�financiară, 
participarea vâr�tnicilor în 
�ocietate, am adu� o rază de 
�peranță pe chipul �egmentu�
lui de populație cel mai afec�
tat de tran�formările �ocio�fi�
nanciare. Anul ace�ta mi�ați 

încredințat un nou mandat în 
fruntea federației noa�tre.

Vă mulțume�c, ace�t fapt 
mă onorează și mă obligă 
pentru viitor. Așa cum �pu�
nea cândva un mare român, 
Tudor Vladimire�cu, rămâ�
nem și vom fi ceea ce am fo�t  
și mai mult decât atât. Senio�
rii au nevoie de noi, au nevo�
ie de o federație puternică și 
unită. Au nevoie de OMENIA!

Președintele 
Federației Naționale 

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

Inginer
Gheorghe CHIOARU

LA MULȚI ANI SENIORI, 
la mulți ani Federația Națională OMENIA!
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A fo�t mini�tru, depu�
tat, �ecretar de �tat,  
iar acum promotor 

al valorilor naționale prin 
�u�ținerea turi�mului autoh�
ton. E�te director științific la 
In�titutul Național de Cerce�
tare�Dezvoltare în Turi�m, 
din Mini�terul Cercetării și 
Inovării, implicat în proiec�
te extraordinare dedicate 
vâr�t nicilor, într�un cuvânt 
dom nul Valentin Ilie�cu, 
omul care �fințește locul. 
Cu noaște foarte bine pro�
blematica a�ociațiilor de tip 
C.A.R.P., adevărate in�tituții 
�ociale, așa cum le caracte�
rizează domnia �a.

Domnule Valentin Iliescu, 
sunteți director științific 
la Institutul Național de 
Cercetare-Dez voltare în 
Turism. Spuneți-ne câte 
ceva și despre această 
nouă preocupare.

În primul rând doresc să vă 
mulțumesc pentru onoarea de 
a acorda acest interviu revistei 
“OMENIA”, o publicație care 

susține cu atâta consecvență, 
tenacitate și corectitudine ca-
uza persoanelor de vârsta a 
treia. Revenind la întrebarea 
dumneavoastră, vă mărturi-
sesc că profesional trăiesc, prin 
această experiență, în folosul 
turismului românesc momente 

deosebite. Fiindcă România, 
în privința potențialului turis-
tic este dăruită de Dumnezeu 
cu tot ce se poate. Cum s-ar 
spune, lucrez pentru o cauză 
dreaptă. Lucrez pentru țara 
mea. Avem Marea Neagră și 
un litoral nemaipomenit de fru-

INTERVIU

“C.A.R.P.-urile sunt 
adevărate instituții sociale. 
Sunt fabrici de făcut bine!”

„Este nevoie să readu-
cem Federația Națională 
„OMENIA” a C.A.R.P.-uri-
lor din România în Consi-
liul Național al Persoanelor 
Vârstnice. Cu convingerea 
că o organizație care adu nă 
aproape un milion și jumăta-
te de membri din toată țara 
nu poate fi ignorată la nive-
lul celui mai important orga-
nism consultativ al Minis-
terului Muncii și Protecției 
Sociale. Toate legile im por-
tante ale țării pentru per-
soanele de vârsta a treia 
trebuie să beneficieze de 
analiza și consultanța ex-
per ților federației înainte de 
a ajunge pe masa Guvernu-
lui României. C.A.R.P.-urile 
sunt instituții unice de spri-
jinire a celor cărora statul, 
băncile nu le acordă nicio 

Locul Federației Naționale “OMENIA” 
este în C.N.P.V. și în C.E.S.

șansă. De multe ori, ajutoa-
rele, împrumuturile, alte for-
me de sprijin acordate mem-
brilor sunt gesturi greu de 
comensurat”, mărturisește 
domnul Iliescu. 

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ
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moase, cum multe țări nu au, 
avem o Deltă a Dunării pe care 
foarte puțini români au văzut-o 
pe viu, avem un relief extrem de 
variat, cu munți, cu păduri și râ-
uri minunate, avem factori tera-
peutici de valoare excepțională 
în stațiunile balneoclimaterice 
și balneare – izvoare minera-
le, izvoare termale, nămoluri, 
mofete, bio cli matul – adevăra-
te ”fabrici de sănătate” pentru 
români, dar pe care le folosim 
prea puțin. Lucrul asupra căru-
ia insist extrem de mult acum, 
în activitatea mea, este să va-
lorizez acest potențial balnear 
și turistic în folosul românilor, 
să stimulez cât mai multe mă-
suri și acțiuni din partea statu-
lui român, a Guvernului, în mod 
special, ca tot mai mulți români 
să beneficieze în condiții favo-
rabile de accesul la aceste re-
surse. 

Mergând pe această idee 
și cu referire la persoane-
le de vârsta a treia, cum 
vedeți situația actuală a 
turismului de sănătate?

În urmă cu mai multe luni, 
în calitate de director științific 
al Institutului Național de 
Cercetare-Dezvoltare în Turism 
București, am inițiat un proiect 
pe care l-am intitulat ”România 
– Fabrica de Sănătate”. Este 
un proiect construit profe-
sio nal, în consens deplin cu 
interesele României și ale 
tuturor cetățenilor ei, cu ten-
dințele de susținere a politicilor 
antiîmbătrânire la nivel eu- la nivel eu-
ropean. Un proiect care să 
pună în valoare potențialul 
turistic excepțional al Româ-
niei.  Puțină lume știe că sun-
tem a treia țară din Europa 

ca potențial balnear, lucru re-
cunoscut și acceptat de toți 
specialiștii la nivel mondial. Iz-
voarele noastre minerale sunt 
comparabile, chiar și mai efici-
ente medical decât cele de la 
Vichy, de la Baden Baden sau 
de la Karlovy Vary. Avem mo-
fete pe care alte țări nu le au. 
Avem salinele care sunt, tot 
așa, destul de rare în Europa. 
Avem nămoluri eficiente și re-
surse termale cu care se pot 
dezvolta centre wellness&spa 
extrem de atrăgătoare și de 
sănătoase pentru oameni. Mă 
uit cu jind la țările cu potențial 
balnear mare ca România. La 
Franța, Germania, Italia și la 
politicile sociale pe care le fac 
guvernele lor pentru pensio-
nari. Pentru oamenii care au 
muncit și și-au făcut datoria 
față de societate. Aceste state 
respectă pensionarii. Îi trimit în 
stațiuni la tratament, le oferă 
condiții să își mențină starea 
de sănătate, îi fac să se simtă 
utili pentru societate, le creea-
ză cât mai multe oportunități de 
socializare, țin cont de părerile 
și de aspirațiile lor. Cum s-ar 
spune, politicile publice pentru 

vârsta a treia pleacă de la ade-
vărul de netăgăduit că fiecare 
dintre noi, inevitabil, ajunge la 
această vârstă care nu trebuie 
să fie o ”haină grea”. 

De la aceste modele am 
plecat și eu în proiectul ”Ro-
mânia – Fabrica de Sănătate”. 
Cred că la potențialul balnear 
pe care îl are țara noastră ni-
ciun pensionar, nicio persoană 
încă activă care trece de vâr-
sta de 40 de ani sau, cu atât 
mai mult, care se apropie de 
vârsta de pensionare nu ar 
trebui să nu ajungă cel puțin 
2 săptămâni din an, în condiții 
avantajoase, stimulante, prin 
măsuri inițiate și sprijinite de 
Guvernul României, într-o 
stațiune balneară pentru a-și 
trata afecțiunile dobândite în 
perioada de activitate. 

Domnule Valentin Iliescu, 
în perioada 1996-1999 ați 
fost președintele Comisiei 
de Muncă și Protecție Soci-
ală din Camera Depu  taților. 
Din această perspec tivă și 
poziție cum ați ges  tionat 
problematica per soa nelor 
de vârsta a treia?
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Am fost, într-adevăr, în acea 
perioadă menționată (1996-
1999) președintele acelei co-
misii, iar apoi membru până în 
2008. Chiar dacă nu am reușit 
să îndreptăm multe nedreptăți 
care erau în sistemul de pensii, 
că nu am reușit să diminuăm 
șomajul de la acea vreme, 
că nu am reușit să punem la 
punct sistemul de asistență 
socială, totuși, atunci am fă-atunci am fă-
cut legi drepte. Nu am favori-
zat și nu am creat nedreptăți. 
Atunci erau oameni de mult 
mai bună calitate în Parlament, 
profesioniști și știutori de carte, 
oameni cu mare respect față de 
cei pe care îi reprezentau. 
Oa meni cu 
care reali-
zam dezba-
teri pe legi 
cu zeci de 
invitați de 
la sin-
d i c a t e , 
de la pa-
tronate, 
de la or-
gani za    țiile 
de pensio-
nari. Trans-
parent și 
cinstit. Fără 
niciun fel de parti-priuri. 

Răspunzând foarte concret 
la întrebarea dumneavoastră, 
vă spun că atunci, în 1996-
1999, am realizat o lege mult 
mai bună decât actuala lege a 
salarizării bugetarilor, corectă, 
dreaptă, ținând cont de rolul 
și importanța socială a fiecă-
rui domeniu de activitate, am 
reparat multe din nedreptățile 
existente în legea pensiilor 
de atunci, nu toate însă. Am 
asigurat justiția socială și res-
pectul cuvenit pentru o serie 

de categorii de persoane: ve-
terani și văduve de război, foști 
deținuți politici, persoane per-
secutate de regimul comunist. 
Repet, nu a fost perfect ceea 
ce am făcut. Nicio lege nu este 
perfectă. Este perfectibilă. Dar 
am făcut legi juste, pe care 
le-am discutat cu profesiona-
lism, cu bună credință și cu fri-
că de Dumnezeu și cu respect 
față de cetățeni.

Cam în aceeași perioadă, în 
calitate de deputat de București, 
cu sprijinul Președintelui Aso-
ciației C.A.R.P. “OMENIA” 
Bu cu rești, domnul Gheorghe 
Chioaru, am inițiat și am apro-

bat în Parlament Legea nr. 
5 4 0 / 2 0 0 2 
privind ca-
sele de aju-
tor re ciproc 

ale pensi-
onari lor. 
L e g e a 
asta s-ar 
p u t e a 
n u m i , 
pe bună 

d r e p t a -
te, Legea 
C h i o a r u -
Ilies cu. O 
le ge pe 

care o consider foar-
te bună și astăzi, chiar dacă 
unii rău intenționați ar vrea să 
o sfârtece și să o transforme 
într-un instrument mai puțin util 
C.A.R.P.-urilor.  

Domnule ministru, pentru 
că tot ați amintit mai sus, 
de mulți ani vă leagă o 
lungă și trainică prietenie 
și colaborare cu Federația 
Națională “OMENIA”...

Relația pe care am avut-o, 
o am și o voi avea cu Federația 

Națională „OMENIA” este, în 
primul rând, de mare respect 
și apreciere față de munca și 
dedicarea Comitetului Direc-
tor în folosul persoanelor 
vârst nice, sărace și aflate în 
dificultate. Asociațiile de tip 
C.A.R.P. sunt instituții unice 
de sprijinire a celor cărora sta-
tul și băncile nu le acordă ni-
cio șansă. Puțini oameni din 
conducerea acestei țări știu ce 
oameni serioși conduc aceste 
C.A.R.P.-uri, ce echipe devo-
tate, harnice, profesioniste și 
eficiente au construit toți acești 
președinți în spatele lor. În 
condiții deloc ușoare. Trudind 
zi de zi, ani în șir asemenea 
unor furnicuțe sunt nu numai 
instituții de ajutor financiar ci 
și adevărate instituții socia-
le, fabrici de făcut bine. Lu-
cruri minunate se întâmplă la 
C.A.R.P.-urile din toată țara, 
la București, Galați, Brăila, 
Ploiești, Iași, Arad, Tărgoviște, 
Bistrița, Alexandria, Timișoara 
și în multe alte locuri, cu ro-
lul suprem de a face bine oa-
menilor ne căjiți ori de câte ori 
este nevoie. Dumnezeu să ne 
dea la toți sănătate, putere și 
perseverență să ducem mai 
departe toate ideile noastre 
bune. Fiindcă atunci când faci 
lucruri bune, când gândești și 
acționezi pozitiv, când crezi cu 
toată puterea sufletului tău în 
cauza pentru care lucrezi nu ai 
cum să te oprești. Nu ai cum să 
nu duci lucrurile bune până la 
capăt. Dumnezeu să ne ajute 
pe toți!

Domnule ministru Valentin 
Iliescu, vă mulțumim!

o lege foarte bună, 
chiar dacă unii rău 

intenționați 
ar vrea să o 

sfârtece

540/2002
Legea
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Alături de seniorii Văii Ari-
eşului, cu o istorie de 
aproape 200 de ani, la 

Turda există o tradiţie în organi-
zarea pensionarilor în societăţi  
de întrajutorare. O formă incipi-. O formă incipi-
entă de protecţie socială a fost 
“Casa Săracilor“, înfiinţată în 
1842, după cum aflăm din lucra-
rea “Turda şi împrejurimile sale” 
a istoricului secui Orban Balazs. 
Această instituție se pre o cupa 
de soarta celor mai nă păs tuiți. 
Spre exemplu, orfanii fără ave-
re puteau fi internaţi în spitale şi 
instituţii de ocrotire pe cheltuială 
publică, măcelarii erau obligaţi 
să dea o anumită cantitate de 
carne la spital şi chiar o parte 
din veniturile pieţei.

La Salina Turda exista în 
1871 o Casă de Ajutor Reci-
proc şi de ocrotire a sănătaţii 
publice,cu regulament de func-
ţionare care prevedea la art. 10 
că bolnavii permanenţi, funcţi-ţi-
onarii inferiori şi paznicii sunt 
trataţi gratuit de către medicul 

oficial şi primesc medicamen-medicamen-
te gratuit de la farmaciile din 
oraş. Din punct de vedere ma-
terial, dezvoltarea o face în 
mare parte Banca de Ajutor 
Reciproc prin împrumuturi cu 
dobandă de 5%,banca dispu-
nând de un capital de 22.000 
florini austrieci. Preotul Nicolae 
Partoş Raţiu – parohia Tritenii 

de Sus- județul Turda, pune 
în 1902 baza unui statut și a 
unei Socie tăţi de Înmormânta-
re în parohia Turda Nouă, unde 
existau 250 de membri coti-
zanţi care beneficiau de drep-
turile stipulate în statut.

Conducerea asociaţiei jude-
ţene a învăţătorilor, văzând si-
tuaţia precară a slujitorilor şcolii 

Președinte 
ing. Petru HERCULEA

C.A.R.P “POTAISSA“ TURDA

Mândria seniorilor din 
Turda și a urmașilor lor

PETRU HERCULEA,
președinte C.A.R.P. 
“Potaissa“ Turda
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din judeţ, au hotarăt încă din 
1924 să înfiinţeze o societate 
de ajutor mutual numită “�eu�i��eu�i�
u�ea de Î�mormâ�tare”. În anul 
1940 la Turda, prin activitatea 
energică a farmacistului Ion 
Murgău şi a învăţătorului Pamfil 
Giurgiu se înfiinţează  C.A.R.P. 
”Solidara” care fun cţio nează cu 
rezultate bune, deşi în condi-
ţii grele când Turda şi-a dublat 
populaţia prin refugiaţii şi expul-
zaţii din Ardealul de Nord, Bu-

covina şi Basarabia. C.A.R.P. 
funcţionează cu un fond de rul-
ment pentru împrumuturi şi un 
fond mutual pentru înmormân-
tare pentru pensionarii săraci. 
La 18 septembrie 1941 Aduna-
rea Generală a casei “Solidara” 
apro ba ca pensionarii sã ajute 
printr-un împrumut susţinerea 
rãzboiului sfânt pentru realipi-
rea teritoriului românesc răpit 
prin dictatul de la Viena. 

Dotări și servicii de 
înaltă clasă pentru cei 

peste 18.000 de membri
Odată cu venirea la putere 

a regimului comunist aceste 
organizaţii non-profit au fost 
re or ganizate şi chiar desfiinţa-
te. Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor a luat fiinţă la 27 
aprilie 1953, în urma Adună-ă-
rii Constitutive a 302 pensio-
nari din oraşul Turda, din care 
membri fondatori în număr de 
80 au semnat statutul C.A.R.P. 
Turda şi au ales un consiliu de 
conducere compus din nouă 
membri şi o comisie de cenzori 
compusă din trei membri. Date-
le statistice ne arată că de la cei 
218 membri cu care s-a plecat 
la înfiinţare, acum în 2019 am 
ajuns la 18.000 membri. Aces-
ta este rezultatul muncii sala-
riaţilor casei, bine coordonată 
de consiliul director al casei şi 
președinţii consiliului director.

Membrii sunt din fostul ra-
ion Turda, deci din cele 16 co-
mune din judeţul Cluj şi două 
municipii, Turda şi Câmpia Tur-
zii. Asociația noastră îşi desfă-
şoară activitatea la sediul din 
Turda, strada Războieni nr. 
13, județul Cluj – construcţie 
proprietate a acesteia, cât și 
în Câmpia Turzii, strada Băii 
nr. 16, spaţiu proprietate tot a 
organizației.

La Adunarea Generală din 
26.04.2018 asociația a fost 
numită C.A.R.P. ”Potaissa“ 
Turda, iar în urma alegerilor, 
societatea este condusă de 
un Consiliul Director compus 
din președinte şi 4 consilieri, 
iar comisia de cenzori din trei 
membri, ca organ de control 
financiar intern. Activitatea 
casei se desfăşoară la sediul  
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C.A.R.P “Potaissa” Turda din 
strada Rãzboieni nr. 13, care 
deține o sală mare de primire 
a mem brilor dotată cu scaune, 
aparat pentru emiterea bilete-
lor de ordine, aer condiţionat, 
aparat pentru servirea cafelei, 
ceai cald, televizor, acces la 
ca binetul medical şi ghişeu.

Activitatea se desfăşoară şi 
la Câmpia Turzii, strada Băii nr. 
16, dar și în punctele de lucru 
din comunele Iara, Băişoara, 
Valea Ierii, deservind până la 
1000 membri. 

Împrumuturi avantajoase,  
de cinci ori cotizația!
Casa are 9 salariaţi cu con-

tract de muncă şi 5 casieri zo-
nali cu contract  de muncă, cu 
activitate de înscriere de noi 
membri, încasarea cotizaţiilor 
membrilor și a ratelor la împru-
muturi.

Dispunem de 6 ghişee, un 
birou pentru acordarea împru-
muturilor băneşti, achitarea 
ajutoarelor nerambursabile pe 
bază de anchete sociale întoc-
mite de consilier, în sectorul re-
partizat, pentru membrii aflaţi în 
situaţii deosebite, oferim com-
pensaţii la biletele de tratament 
în staţiuni balneare eliberate 
de Casa Județeană de Pen-
sii, achitarea unei contribuţii la 
lucrările dentare, decontarea 
serviciilor acordate de compar-
timentul de pompe funebre (cu 
toate accesoriile necesare) şi 
transportul asigurat pentru de-
cedat cu cele două autoturisme 
din dotarea casei.

Programul C.A.R.P. ”Potai-
ssa” Turda se desfăşoară cu 
respectarea Legii 540 /2002, a 
O.G.26/2000 şi a Statutului ca-
sei, a Regulamentului de Ordi-
ne Interioară şi a metodologiei 

de acordare a împrumuturilor 
aprobată de Consiliul Direc-
tor. Împrumuturile băneşti se 
acordă, pe baza unui contract 
de împrumut încheiat conform 
metodologiei aprobată de Con-
siliul director al casei, mem-
brilor cu cotizaţia la zi şi fără 
datorii la asociație. Suma ma-
ximă ce poate fi împrumutată 
este de 30.000 lei, deci de 5 ori 
fondul cotizaţiei, garantată cu 
pensia și cotizaţia titularului şi 
pensia giranţilor.

Giranţii pot fi pensionari  cu 
pensie de peste 800 lei, salari-
aţi din unităţile de stat cu ade-
verinţă tip şi venitul din anul 
precedent. Numărul giranţilor 
este în funcţie de suma solici-
tată astfel: cu un girant pensi-
onar se poate ridica un împru-
mut de până la 5.000 de lei, cu 
doi giranţi până la 10.000 de lei, 
trei giranţi la sume mai mari de 
10.000 lei. Giranţii salariaţi tre-
buie sã aibă contract de mun-
că pe perioadã nedeterminată 
şi normă întreagă. Termenul de 

rambursare a împrumutului nu 
poate fi mai mic de 3 luni şi mai 
mare de 48 de luni.

Media dobănzilor percepute 
este în funcţie de perioada de 
rambursare a creditului, între 
4%-7%. Creditul contractat se 
acordă în aceeaşi zi cu solici-
tarea şi întocmirea contractului 
de împrumut.

Serviciile socio-medicale, 
cheia unei 

asociații puternice
C.A.R.P. ”Potaissa” Turda 

acordă compensaţii la bilete-
le de tratament şi alte servicii 
medicale în valoare de 70 de 
lei/membru la biletele de trata-
ment, compensaţii în valoare 
de 80 de lei la lucrările den-rile den-
tare cu valoare peste 500 de 
lei. Acordarea ajutoarelor ne-
rambursabile în valoare de 80 
de lei membrilor aflaţi în situa-
ţie deosebită se face pe baza 
unei anchete sociale. De ase-
menea, se acordă 80 de lei la 
împlinirea vârstei de 80 și 90 
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de ani și 200 de lei la împlinirea 
vârstei de 100 de ani. Se acor-
dă sprijin și ajutoare membrilor 
afectați de calamităţi naturale 
precum inundaţii, incendii sau 
alte situaţii de urgenţă, prin an-
chetă şi acte constatate de con-ă şi acte constatate de con-de con-
silierii casei. Pentru sărbătorile 
de iarnă, membrilor cu venituri 
reduse, fără posibilităţi financi-
are, bolnavi şi fără susținători, 
C.A.R.P. ”Potaissa” Turda asi-
gură masa de sărbători. Din 
activitățile asociației mai pu-
tem aminti organizarea în fie-
care an a Zilei Internaţionale a 
Persoanelor Vârsnice, a reve-
lionului pensionarilor în cursul 
lunii ianuarie, unde participă 
300-400 de membri ai casei iar 
contravaloarea mesei este asi-
gurată de C.A.R.P. ”Potaissa” 
Turda în procent de până la 50 
%. În ceea ce privește activi-
tatea social – culturală asoci-
aţia C.A.R.P. ”Potaissa” Turda 
organizeazã excursii de 1-3 
zile, în diferite regiuni ale ţării 
cu membrii casei.

De mare succes sunt ex-
cursiile la Dunăre, Curtea de 
Argeş, Transfăgărăşan, Mara-
mureş, Moldova, Arad, Gyula- 
Ungaria şi cele din zona Văii 
Arieşului. Mulţi dintre membrii 
noştri solicită mijloc de transport 
pentru a participa la concertele 
susținute la Filarmonică, Teatru 
şi alte programe artistice la Cluj 
Napoca, unde asociaţia noas-
tră îi sprijină imediat. La sediul 
C.A.R.P. „Potaissa” Turda au 
sosit în schimb de experienţă, 
în acest an, C.A.R.P. ”Elena 
Cuza” Bâr lad, C.A.R.P. ”Spe-
ranţa” Hunedoara și C.A.R.P. 
Bistriţa Năsăud.

Aceste schimburi de expe ri-
enţă între asociaţii sunt deo  sebit 
de bine venite prin îm părtăşirea 
acumulărilor dobândite în ma-
nagementul activităţii acestor 
asociaţii. În ca  drul cabinetului 
medical, o formă importantă 
de protecţie socială a celor de 
vârsta a treia, ofe rim asistenţă 
medicală asigurată de un me-ă asigurată de un me- asigurată de un me-
dic generalist prin servicii pre-

cum E.K.G., determinarea 
colestero lului, glice miei, trigli-
ceridelor, acupunctură, reflexo-
terapie, consult gene ral, injecţii 
şi alte facilităţi. Cabi netul este 
dotat cu bandă de alergare, bi-
cicletă medicală, Vi broshaper, 
masă pentru masaj.

De asemenea, asociația 
achiziţionează an de an în 
luna octombrie vaccin antigri-
pal pentru personalul casei. La 
sediul asociaţiei se desfăşoa-
ră servicii de optică  medicală 
prin care membrii noștri bene-
ficiază de consultaţii oftalmolo-
gice gratuite efectuate cu apa-
ratură computerizată, oferită de 
specialişti în domeniu, preţuri 
speciale la lentile şi rame gra-
tuite. Un moment de mare tris-
teţe s-a abătut asupra instituţi-
ei noastre când cel care a fost 
preşedintele asociaţiei peste 
24 de ani, domnul Ioan Moldo-
van, a încetat din viață. Un om 
cu suflet mare şi dăruire faţă 
de semenii săi pe care i-a iubit, 
ajutat și îndrumat, aducându-şi 
aportul deosebit în rezolvarea 
problemelor aso ciației. Casa 
de Ajutor Reciproc a Pensio-
narilor „Potaissa” Turda este și 
va fi alături de nevoile membri-
lor, cerinţelor aces tora, pentru 
sprijinirea pu terii financiare de 
ridicare a nivelului vieţii pen-
sionarilor şi tuturor membrilor 
asociației. Avem un colectiv 
bine armonizat, pregătit, res-
pectuos şi cu multã dragoste şi 
omenie faţă de seniorii noștri.

De-a lungul celor 66 ani 
de existență am devenit o 
mare familie a seniorilor, cu 
un personal consolidat și de-
dicat îmbunătățirii vieții mem-
brilor noştri care trăiesc mai 
în siguranţa datorită sprijinului 
asociației C.A.R.P. Turda.
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C.A.R.P. SIGHETU MARMAȚIEI

Casa de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor din 
fostul raion Sighet s-a 

constituit în baza Deciziei nr. 
204/1951 la 12 aprilie 1960 și 
a fost înregistrată prin Deci-
zia nr. 121/1960 a Comitetului 
Executiv al Sfatului Popular 
Raional Sighet, urmând să 
funcționeze pe lângă Oficiul de 
Prevederi Sociale al acestuia. 
Prin Legea 57/1968 privind or-
ganizarea și funcționarea Con-
siliilor Populare s-au înființat 
Consilii Populare Județene și 
Locale asociația trecând în 
subordinea Consiliului Popular 
Județean Maramureș.

În anul 1972 s-a emis Legea 
nr. 13/1972 privind Casele de 
Ajutor Reciproc ale Pensionari-
lor care a menținut competențele 
instituțiilor la nivel județean. În  
2002 a apărut Legea nr. 540 pri-
vind Casele de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor.

În anul 2005, prin Legea nr. 
246 a fost aprobată O.G. nr. 
26/2000 cu privire la asociații 
și fundații prin care se instituie 
obligația de înregistrare la ju-
decătorie. Astfel, a fost elaborat 
un nou statut și s-a înregistrat la 

Judecătoria Sighetu Marmației 
sub nr. 8/PJ/2006, la organele 
fiscale și B.N.R. ca „instituție fi-
nanciară nebancară”. 

O asociație clădită 
pe profesionalism 
și responsabilitate

Asociația este condusă de un 
consiliu director format din cinci 
membri din care un președinte, 
controlată de comisia de cen-
zori, iar partea executivă for-
mată din secretar, contabil-șef, 
contabili și casieri și, mai nou, 
informatician. În localitățile 
aron date avem un reprezentant 
care ține legătura cu aso cia ția. 
De-a lungul timpului, asociația 
noastră i-a avut ca pre ședinți 
pe: Zetea Ioan – 1960-1974; 
Firtea Ioan – 1974-1978; Pop 
Ionel – 1978-1979; Miclean 
Ioan – 1979-1989; Mironescu 
Emil – 1990-2006; Stiopei Va-
sile – 2006-2007; Bota Vasilie 
– 2007-2018 și Mihali Dumitru 
– din 2018. Evoluția numărului 
de membri a fost mereu foar-
te bună astfel că la sfârșitul 
anului 2008 aveam 7.382 
membri din care 4.137 în Si-
ghetu Marmației și 3.245 în zo-
nele arondate. La 30.09.2019 
aveam 9.917 membri din care 
4.343 la Sighetu Marmației și 
5.574 în zonele arondate. În 
această perioadă numărul lor a 

crescut cu 2.535 din care 581 
la Sighetu Marmației și 1.954 în 
zonele arondate. 

Probleme constatate 
și planuri de viitor 
la C.A.R.P. Sighetu 

Marmației

Pentru a face un plan de 
perspectivă, trebuie să anali-
zăm situația actuală, să vedem 
limitele și șansele de dezvol-
tare, ținând cont de prevede-
rile legale și că în Parlament 
este un proiect de lege care 
va fi dezbătut și aprobat, nu 
se știe când și cu ce modifi-
cări. Avem membri în Sighetu 
Marmației dar și în 40 de 
localități arondate, respectiv 2 
orașe – Dragomirești și Borșa 
– 27 de comune și 11 sate. Co- Co-
misia de cenzori este singura 
care face controlul activităților 
desfășurate pentru atingerea 
scopului propus, consemnea-
ză constatările făcute și în ac-
tele de control. Pentru a asi-
gura spațiu suplimentar pentru 
desfășurarea activității ne pro-
punem extinderea spațiului 
actual prin supraetajarea și 
reorganizarea spațiului exis-
tent. Vom înființa sucursale în 
zonele arondate, respectiv pe 
Valea Vișeului și Valea Izei și 
implementarea va continua 
până când vom găsi forma op-

Șase decenii 
de viață și activitate!

Președinte 
jurist DUMITRU MIHALI
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economist Bodea Maria – președintele comisiei de cenzori; 
economist – Năsui Ioan - cenzor; 

economist Todincă Floare – cenzor

Membrii Consiliului Director, Comisiei de Cenzori 
și personalul tehnico – operativ

contabil Cerb Adriana – contabil operator; contabil Rusu Adela 
– contabil operator; economist Ungureanu Livia – contabil șef; 

jurist Rus Ioan – secretar administrator; contabil Rus Magdalena 
– contabil operator; contabil Arba Clara – contabil operator

jurist Mihali Dumitru - președinte; economist Haidu Valentin – 
vicepreședinte; profesor Lumei Florica – consilier; contabil 

Marusceac Viorica – consilier; economist Lazăr Doru – consilier

timă. Consiliul Director va ac-
tiva persoanele cu pregătire și 
practică apropiate specificu-
lui nostru. De asemenea, am 
introdus în statut norme prin 
care Consiliul Director și Comi-
sia de Cenzori să fie formate în 
majoritate din oameni cu studii 
superioare.

Activitatea 
socială și culturală. 
Mărturii și bucurii

Promovarea grijii pentru 
nevoile sociale și culturale ale 
celor aproape 10.000 membri 
ai Asociației C.A.R.P. Sighe-
tu Marmației este un obiec-
tiv prioritar, cel puțin la fel de 
important ca maximizarea re-
zultatului financiar și consoli-
darea economico-financiară a 
asociației noastre. „Vârsta nu 
reprezintă anii din viață, ci viața 
din ani”, deci calitatea vieții, 
prin urmare Consiliul Director, 
prin programele și proiectele 
asumate, acordă o atenție 
sporită așteptărilor de ordin 
social și cultural ale membrilor 
săi. De asemenea se colabo-. De asemenea se colabo-
rează cu compartimentul de în-
grijiri la domiciliu din municipiul 
nostru în scopul identificării și 
ajutorării persoanelor bolnave, 
conștienți fiind că sănătatea nu 
este totul, dar fără sănătate to-
tul este nimic. Tot în beneficiul 
membrilor noștri s-a amenajat 
cu ani în urmă în incinta sediu-
lui o bibliotecă cu peste 200 
de volume unde se află și o 
colecție de ziare și reviste con-
stituită din donații. Cu ocazia 
Zilei Internaționale a Persoa-
nelor Vârstnice au fost invitați 
în ultimii ani membrii noștri 
care s-au remarcat printr-o ac-
tivitate susținută și li s-au în-
mânat Diplome de Onoare, re-
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spectiv Diplome de Excelență. 
În fiecare an C.A.R.P. Sighetu 
Marmației organizează pentru 
membrii săi o excursie pele-
rinaj. Susținerea financiară a 
proiectelor turistice de către 
asociația noastră care asi-
gură gratuit transportul, per-
mite diversificarea acestor 

activități. Suntem informați și 
dorim să ne aliniem Campani-
ei “Îmbătrânire Activă” promo-“Îmbătrânire Activă” promo-Îmbătrânire Activă” promo-” promo-
vată de Federația noastră, în 
acord cu Platforma Europea-
nă  AGE prin care vom iniția 
în continuare activități care să 
elimine marginalizarea, discri-
minarea și abuzurile asupra 

vârstnicilor, precum și schim-
barea percepției în comunita-
te privind valoarea umană a 
persoanelor de vârsta a treia, 
care trebuie să aibă parte de 
siguranță, respect, înțelegere 
și suport moral. (prof. Lumei 
Florica, consilier)

Asociația C.A.R.P. Sighetu 
Marmației a fost, este și va fi 
pentru cei  9917 membri, cât 
numără în prezent și la care 
se adaugă mereu alții noi, un 
sprijin de nădejde sigur, prin 
multitudinea mijloacelor și mo-
da lităților de ajutoare și întraju-
toare mutuală folosite.

Astfel, putem aminti aici îm-
prumuturile rambursabile cu do-
bânda de 8% pe an fără comisi-
on sau alte costuri suplimentare 
care se acordă pe bază de con-
tract de împrumut însoțit de con-
tractul de garanție al giranților. 
Giranții nu pot să fie pensionari 
cu pensie mai mică de 750 de 
lei, pensionari cu indemnizație 
de handicap sau angajați de la 
firme private. Valoarea împru-

mutului maxim, care se poate 
acorda este de 25.000 lei pe o 
perioadă de până la 36 de luni 
și este în funcție de valoarea 
fondului propriu existent, multi-
plicat de cinci ori.

Cu un fond de peste 
17.400.000 lei, în perioada 
ia nuarie-septembrie 2019, 
aso  ciația a acordat 2.700 îm-
prumuturi în valoare de peste 
13.800.000 lei. Asociația a mai 
acordat și ajutoare bănești oca-
zionale nerambursabile, aju-
toare bănești pentru tratament, 
ajutoare bănești excepționale 
pentru boli foarte grave, aju-
toare bănești în caz de deces, 
la un număr de 300 membri în 
valoare de peste 260.000 lei.
Cuantumul acestor ajutoare se 

stabilește în funcție de vechi-
mea ca membru a celui dece-
dat. În anul 2018, bonificația la 
fondul social a fost de 1%, în 
valoare totală de peste 162.000 
lei, majorându-se astfel fondul 
propriu al membrilor.

Membrii Consiliului Direc-
tor, ai Comisiei de Cenzori, șefii 
compartimentelor secretariat-
administrativ și financiar-con-
tabil, salariații C.A.R.P. Sighe-
tu Marmației sunt preocupați 
și acționează împreună, ca o 
adevărată echipă, pentru buna 
funcționare a mecanismului de 
acordare a ajutoarelor precum 
și pentru găsirea și promova-
rea de noi mijloace de sprijinire 
a membrilor Casei. (ec. Livia 
Ungureanu, contabil șef)

Cum se acordă împrumuturile?
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C.A.R.P ALEXANDRIA

Din marea familie a Fe de-
raţiei Naționale “OME-
NIA“ – care numă ră 

peste 1.400.000 de se niori - fac 
parte şi C.A.R.P.–urile afili ate 
din județul Teleorman, respectiv 
cele din: Alexandria, Roşiorii 
de Vede, Videle, Zim nicea şi 
Drăgăneşti Vlaşca. Acti vitatea 
de îndrumare din această 
parte de ţară este asi gurată 
de doamna inginer Gher ghina 
Drăguşin, preşedinte al Ca sei 
de Ajutor Reciproc a Pensio-
narilor Alexandria, membru al 
Comitetului Director în cadrul 
Federaţiei.

În această calitate, în ulti-
ma parte a lunii septembrie, 
doamna preşedinte Drăguşin, 
a invitat la Alexandria condu-
ce rea aso ciaţiilor din teritoriu la 
o discuţie colocvială lega tă de 
problemele la zi dez bă tute la 
recenta în tâl nire a Comitetului 
Di rector al Fede raţiei Naţionale 
“OME NIA“ ce a avut loc la Ga-
laţi. Legat de temele pre zen tate 

la Galaţi, multe vizând aspecte 
legislative, ele au fost primite 
cu interes, fiind de un real folos 
în activitate de zi cu zi. 

De la problemele analizate 
şi dezbătute la întâlnirea din 
Galaţi, invitaţii veniţi din loca-
lităţile teleormănene amintite,  
prezenţi la Clubul Pensionarilor 
din Alexandria, au trecut la 
aspectele concrete din fie care 
asociație. Doamna Gherghina 
Drăguşin a făcut o amplă 
prezentare a modului cum 
s-a implicat întregul colectiv 
pentru a realiza exemplar 
principalii indicatori pe cele 
trei trimestre din anul 2019. 
Preşe dintele C.A.R.P. Roşiorii 
de Vede, domnul economist 
Ioan Eana, alături de doamna 
Saioc Georgeta, contabil şef 
şi Emilia Cristea, preşedinte al 
Comisiei de Cenzori, a făcut o 
amplă prezentare a rezul tatelor 
pozitive din anul 2019. Acesta 
a subliniat faptul că, recent, a 
făcut o vizită de documentare 
în mai multe asociaţii din 
judeţele ve cine unde a aflat 
lucruri interesante care merită 
a fi luate în seamă. Concluzia a 
fost aceea că: “Este �ecesară 
perfecţio�area co�ti�uă a acti�

vităţii di� C.A.�.P.�uri. Viaţa 
a dovedit că se impu� mereu 
schimbări!“. Raportându-se la 
temele supuse dezbaterii şi la 
unele aspecte din activitatea  
asociației, evidenţiind rezulta-
tele concrete obţinute în cele 
nouă luni care au trecut din 
acest an, au vorbit doamna 
Dumitra Chiru, preşedinte 
C.A.R.P. Vi dele şi Gheor ghe 
Profir, pre şe dinte al Comisiei 
de Cenzori.

În cadrul discuţiilor şi-au 
spus punctul de vedere şi 
reprezentanți din conducerea 
asociaţiei care îşi desfăşoară 
activitatea în cel mai sudic oraş 
al României – Zimnicea, care 
numără în rândurile sale 3.194 
de membri. Îi amintim aici pe 
domnul Mihai Ilie, preşedinte 
şi Ioana Anghelescu, pre şe din-
tele comisiei de cenzori.

Chiar dacă îşi desfăşoară 
activitatea într-o zonă rurală, 
unde se află un număr redus 
de pensionari (asociaţia nu -
mără 2.745 de membri), şi 
conducerea C.A.R.P. Drăgă-
neşti Vlaşca se implică per ma-
nent în tot ce ţine de întrajutorare 
şi protecţie socială. Paralel cu 
activitatea de creditare, aici s-a 

O întâlnire colocvială:
COERENȚĂ ȘI RESPONSABILITATE

Constantin DRAGNEA 
Vicepreședinte 

C.A.R.P. Alexandria
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manifestat un interes deosebit 
și s-au făcut eforturi pentru ex-
tinderea imobilului. Prezenţi la 

această întâlnire de lucru, dom-
nul Panait Constantin, preşe-
dinte şi Gherghina Mâinea, con-

tabil şef la asociaţia C.A.R.P. 
Drăgănești Vlașca au apreciat 
ca benefic contactul cu celelal-
te C.A.R.P.-uri teleormănene 
la nivel de conducere. Tot aici 
s-au prezentat noutăţi şi au fost 
puse în discuţie recente norme 
legislative ce vizează acest do-
meniu.

S-au dovedit a fi interesante 
discuţiile privind cola  bo ra rea şi 
modul de lucru între Pre şedinte 
şi Membrii Con  siliului Director, 
colaborarea dintre Consiliul 
Director şi Comisia de Cenzori.

În înche iere, doam na in-
giner Gherghina Dră gu şin, a 
apreciat că aceste con tacte 
colegiale, opiniile ex  pri   ma-
te, au permanent în ve dere 
in te resele membrilor, cu res-
pec tarea statutului şi a ho tă-
râ rilor Adunării Generale, în 
final toate conducând la îmbu-
nătăţirea activităţii de creditare, 
întrajutorare mutuală şi de 
protecţie socială. 

La Clubul Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor 

Alexandria au loc, pe lângă 
întâlniri obişnuite ale mem-
brilor asociaţiei, schimburi de 
experienţă periodice cu repre-
zentanţii C.A.R.P.-urilor din 
Teleorman afiliate la Federaţia 
Naţională „OMENIA” şi mani-
festări culturale care se bucură 
de aprecieri  în rândul seniori-
lor. Un asemenea eveniment, 

de larg interes pentru cei de 
vârsta a treia, a avut loc în ul-
tima parte a lunii octombrie la 
clubul asociaţiei alexăndrene. 
Tema supusă atenţiei a fost 
legată de marcarea a 144 de 
ani de la naşterea Reginei 
Maria – 29 octombrie (1895). 
S-a omagiat „O figură emble�
matică, lumi�oasă î� galeria 
perso�alităţilor di� istoria ţării 
�oastre”. Sala unde a avut loc 

dezbaterea a fost împodobită 
cu Tricolorul Regal al Români-
ei adus de un împătimit colec-
ţionar prezent la manifestare, 
aici fiind expuse şi picturi din 
creaţia doamnei Maria Iones-
cu, toate contribuind la aerul 
sărbătoresc al întâlnirii. Cum 
despre Regina Maria s-au scris 
numeroase cărţi, unde s-au 
evidenţiat inteligenţa, frumuse-
ţea, curajul şi hotărârea în mo-

Regina Maria, sărbătorită 
la C.A.R.P. Alexandria
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mente de cumpănă, implicarea 
în viaţa culturală românească, 
aceasta legându-şi numele de 
multe proiecte sociale şi cultu-
rale, doamnele inginer Gher-
ghina Drăguşin, preşedintele 
C.A.R.P. Alexandria, profesor 
Ionescu Draga, profesor Peşu 
Maria, profesor Nicoleta Maria, 
Ionescu Maria, poetă şi picto-
riţă dar și alţi participanţi care 
au luat cuvântul, au prezentat  
fragmente interesante din viaţa 
acestei mari personalităţi. S-a 
vorbit de calitatea sa de soţie 
a princepelui de coroană, de-
venit regele Ferdinand I al Ro-
mâniei; cum a devenit mamă a 
regelui Carol al II –lea şi bunica 
regelui Mihai I. O pagină inte-
resantă din activitatea reginei 
a fost scrisă în timpul primului 
război mondial, dovedind reale 
aptitudini ca „soră de caritate”, 
în spitalele militare, fiind nu-
mită „mama ră�iţilor”, aceasta 
împărţind medicamente, hrană 
şi pături răniţilor. A primit şi ti-
tlul de „�egi�a Soldat”. După 

încheierea acestei mari confla-
graţii a participat la o susţinută 
campanie diplomatică pentru 
recunoaşterea internaţiona-
lă a statului român reîntregit, 
având întrevederi cu suveranul 
englez, preşedintele Statelor 
Unite ale Americii și cu primul 
ministru al Franţei.  

Seniorii C.A.R.P. 
Alexandria, la Balcic 

pe urmele reginei
Regina Maria, care şi-a iubit 

foarte mult ţara, a dat dovadă 

de spiritualitate şi neclintită cre-
dinţă în Dumnezeu. Aceasta a 
cerut prin testament ca trupul 
să-i fie înhumat în biserica epis-
copală de la Curtea de Argeş, 
alături de soţul său. O altă do-
rinţă a fost aceea ca inima să-i 
fie păstrată într-o raclă la Cape-
la Stella Maris a reşedintei de 
la Balcic. După cedarea Cadri-
laterului în 1940, inima reginei 
a fost mutată la Castelul Bran, 
pentru ca în final să fie depu-
să la Castelul Pelișor. Legat de 
această întâlnire de la Clubul 
C.A.R.P. Alexandria, mai trebu-
ie consemnat faptul că, o bună 
parte din cei prezenţi în sală, 
cu ocazia excursiilor organiza-
te de C.A.R.P. Alexandria, au 
mers pe urmele reginei în Bul-
garia, la Balcic, la Mânăstirea 
Curtea de Argeş iar la Castelul 
Pelişor au văzut caseta în care 
se află păstrată inima reginei.

 (CONSTANTIN DRAGNEA, 
vicepreşedinte 

C.A.R.P. Alexandria)

Omagiu unei mari Regine
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Seniorii implicați în activități culturale
Direcţia principală de acti-

vitate a Casei de Ajutor Reci-
proc a Pensionarilor Alexan-
dria este aceea de a sprijini 
cei peste 12.000 de membri, 
prin acordarea de împrumu-
turi rambursabile cu dobânzi 
mici şi ajutoare nerambursa-
bile. Având în vedere preve-
derile Statutului asociaţiei şi 
hotărârile Adunării Generale, 
Consiliul Director are în atenţie, 
în acelaşi timp, crearea unor 
condiţii civilizate pentru ca 
seniorii să poată socializa prin 
mai multe modalităţi:excursii în 
zone turistice din ţară ori peste 
Dunăre, în Bulgaria, întâlniri 
cu teme culturale, vizionare în 
grup a unor filme proiectate la 
cinematograf şi altele.

De consemnat este re cen-
tul eveniment cultural de mare 
amploare, care s-a des făşurat în 
prima jumătate a lunii noiembrie 
a anului 2019. Timp de trei zile 
oficialităţi de la nivel naţional, 
judeţean şi local s-au implicat în 
activităţi dedicate „ZILELOR BI�
BLIOTECII JUDEŢENE MA�IN 
P�EDA” – TELEORMAN, edi-
ţia a XXI-a. O instituţie culturală 
condusă de inimosul manager 
Viorel Fota. Sala de lectură cu 
cele aproape 200 de locuri a 
devenit neîncăpătoare, ceea ce 
arată că iubitorii de cultură sunt 
dornici permanent de contac-
te directe cu poeţi, prozatori şi 
critici literari. Valoarea acestei 
manifestări maraton - de unde 
nu au lipsit seniorii din C.A.R.P. 
Alexandria - a fost dată de pre-
zenţa unor membri ai Uniunii 
Scriitorilor, cum sunt Florin Bur-
tan, Stan V. Cristea, Horia Gâr-
bea, de manageri ai biblioteci-
lor judeţene din Argeş, Braşov, 

Brăila, Călăraşi și Tulcea. Festi-
vitatea de decernare a premiilor 
revistei „Caligraf” pe anul 2019, 
publicaţie editată de Centrul 
Cultural Teleorman, care apare 
sub egida Uniunii Scriitorilor din 
România (redactor şef scriitorul 
Florin Burtan) a fost urmărită cu 
interes de asistenţă.

În aplauzele celor prezenţi 
scriitorul Horia Gârbea a în-
mânat premii autorilor: Simo-
na Grazia Dima – poezie, Dan 
Miron – proză, Nicolae Dina 
– critică literară şi George Băi-
coianu, debut literar. A urmat 
momentul decernării Diplome-
lor de excelenţă unor biblioteci 
judeţene din ţară. Cei prezenţi 

la această întâlnire au benefi-
ciat de o ambianţă deosebită: 
expoziţia grafică cu genericul 
„Autum�al” – autor  fiind artistul 
plastic Costel Lupu şi lucrările 
de pictură „Simboluri religioa�
se” – de Eugenia Dumitru, ar-
tist plastic; scriitorul şi  jurna-
listul Stan Ştefan, un veteran 
al presei naţionale şi judeţene, 
cu peste 40 de ani în dome-
niu, declarat recent „Cetăţea� 
de o�oare” al Municipiului Ale-
xandria, a fost prezent cu o 
expoziţie cu titlul sugestiv „Să 
citim istoria pri� ziare” – cele 
20 publicaţii tipărite între anii 
1919/1930, sunt din colecţia 
personală. (C. Dragnea)
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DREPTURILE ECONOMICE, SOCIALE ȘI CULTURALE ALE SENIORILOR

În perioada 16-18 octom- perioada 16-18 octom-
brie 2019 a avut loc ședința 
Consiliului de Administrație 

AGE, dar și un eveniment co-
nex important în contextul 
îmbunățățirii drepturilor per-
soa nelor vârstnice la nivel 
euro pean. Astfel, membrii Plat-
formei Europene AGE au parti-
cipat la un program de formare 
co-organizat de AGE Europe și 
Oficiul regional pentru Europa 
al Înaltului Comisar ONU pen-
tru Drepturilor Omului, care a 
oferit participanților oportuni-
tatea de a obține cunoștințe și 
abilități privind drepturile eco-
nomice, sociale și culturale ale 
persoanelor vârstnice și de a 
putea realiza pe viitor activități 
de advocacy prin utilizarea 
Pactului internațional pentru 
drepturile economice, sociale 
și culturale.

În cadrul acestui eveniment 
interactiv, ONG-urile repre-
zentând persoanele vârstnice 

și-au însușit instrumentele pen- instrumentele pen-
tru a se implica în formularea, 
implementarea și monitoriza-și monitoriza- monitoriza-
rea politicilor și legislației soci-și legislației soci- legislației soci-
ale folosind o abordare bazată 
pe drepturile omului.La aceste 
importante manifestări euro-
pene, seniorii din România au 
fost reprezentați de domnul 
Gheorghe Chioaru, preșe-
din tele Federației Naționale 
„OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din 
România.

Un nou portofoliu 
pentru democrație 

și demografie
De la Bruxelles, cea mai 

importantă veste vine de la 
Comisia Europeană, în cadrul 
noului mandat al Ursulei von der 
Leyen, prin crearea unui porto-
foliu distinct pentru democrație 
și demografi e prin desemna- demografie prin desemna-
rea vicepreședintelui Dubravka 
Šui ca (Croația). Comisia Euro-

Agenda noii Comisii Europene, 
mai aproape de problemele 

persoanelor vârstnice
Sociolog 

Ionuț ARDELEANU
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pea nă a acceptat recomandă-
rile AGE privind includerea în 
agenda de lucru a Comisiei a 
problemelor demografice cu 
care se confruntă Uniunea 
Europeană printr-o abordare 
justă și sustenabilă, prin asigu-și sustenabilă, prin asigu- sustenabilă, prin asigu-
rarea că nimeni nu este lăsat 
în urmă.

Recomandările Platformei 
AGE au vizat aspecte precum: 
îmbunătățirea drepturilor per-
soanelor în vârstă prin com-în vârstă prin com- vârstă prin com-
baterea discriminării legată de 
vârstă; asigurarea unor piețe 
de muncă inclusive; asigurarea 
unor venituri adecvate pentru 
pensii, atât pentru femei, cât 
și pentru bărbați; pro tejarea 
dreptului de a trăi și îmbătrâni 
în mod demn, printr-o sănătate 
adecvată centrată pe persoană 
și o îngrijire de lungă durată, 
accesibilă tuturor; asigurarea 
unei vieți sănătoase și promo-și promo- promo-
varea bunăstării pentru toate 
vârstele; permiterea accesu-
lui universal la bunuri și ser-și ser- ser-

vicii în societatea digitalizată 
de astăzi, inclusiv pentru per-
soanele în vârstă; capacitarea 
cetățenilor în vârstă de a par-în vârstă de a par- vârstă de a par-
ticipa pe deplin la viața socială 
și democratică. 

Membrii AGE 
s-au întâlnit cu noii 

eurodeputați
Membrii AGE Platform 

Europe s-au întâlnit cu noii 
europarlamentari, în cadrul 
ceremoniei organizate în data 
de 17 octombrie 2019 la Par-
lamentul European, pentru 
spri jinirea intergrupului privind 
schimbările demografice și so-
lidaritatea între generații. Întâl-
nirea cu membrii AGE a fost un 
prim pas pentru ca persoanele 
vârstnice să discute cu aceștia 
noul contract intergenerațional 
de care avem nevoie cu toții 
într-un context de îmbătrânire 
demografică în Europa. 
„Schim barea demografică �u 
este o ame�i�țare, dar trebu�

ie să �e actualizăm co�trac�
tul ge�erațio�al”, a rea mintit 
președintelui AGE, Ebbe Jo-
hansen. Totodată, „trebuie să 
co�ti�uăm discuția împreu�ă 
cu deputații europe�i, dar și 
alte părți i�teresate”.

În prezent, un număr de 
31 de parlamentari au semnat 
pentru crearea acestui inter-
group ce reprezintă un grup 
infor mal compus din membrii 
Parlamentului European din 
dife  rite grupuri politice și comi sii, 
care poate încuraja o dez  ba  tere 
largă cu privire la problemele 
transversale. AGE con  sideră că 
schimbarea demo grafică, prin 
impactul său asupra cetățenilor, 
este un subiect care trebuie 
abordat cu prioritate.

De asemenea, numind 
un vicepreședinte desemnat 
pentru schimbările demografi-
ce, doamna Dubravka Šuica, 
președintele ales al Comisiei 
Europene a început această 
dezbatere transversală.
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De acest titlu suntem mân-
dri pentru că el a deve-

nit realitate în marea familie a 
C.A.R.P.-urilor, cea a Federației 
Naționale „OMENIA”. Jos pă-
lăria și sus condeiul. La Brăila 
și la Galați, în buza Dunării, la 
inițiativa redactorului șef al re-
vistei „Armonii de Toamnă”, un 
om extraordinar, domnul pro-
fesor Ghiță Nazare, am par-
ticipat cu publicațiile noastre, 
ziarul lunar „Prin noi OMENIA 
există” și revista „OMENIA”, 
la prima și cea mai frumoasă 
întâlnire, unică și inedită până 
acum, a redactorilor șefi și 
a  reprezentanților redacțiilor 
revistelor C.A.R.P.-urilor din 
Federația Națională „OMENIA”.

Au răspuns pozitiv invitației 
și inițiativei redactorului șef 
Ghiță Nazare, de la “Armonii de 
Toamnă” (alături de colegii săi 
de redacție – Violeta Ionescu, 
Rodica Alexandru, Cristina Fi-
lip, Ion Aldea, Toader Buhă-
nescu) delegați ai publicațiilor 
din țară, precum Aurel Hârjo-
ghe – redactor șef și Vergil Ma-
tei - redactor la revista „Casa 
Speranței” editată de Asociația 
C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila, 
Victoria Stoian și Constantin 

Grecu, de la revista „Înserare 
Lirică” a asociației C.A.R.P  
„Speranța” Hunedoara, Con-
stantin Ioan Apostolescu de la 
revista „Armonia” a Asociației 
C.A.R.P. Vălenii de Munte, 
Maria Mădălina Daniș și Emil 
Cosmin Mihai - revista „Viața 

Noastră” a asociației C.A.R.P.  
„Elena Cuza” Bârlad. Invitații 
au apreciat inițiativa, aceea 
a schimbului de experiență și 
de cunoaștere a celor care lu-
crează în acest domeniu. Ast-
fel, redactorii și redactorii șefi 
ai publicațiilor au prezentat, 

EVENIMENT

Publicațiile C.A.R.P. -urilor din 
România, la ședința de redacție!

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ
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pe rând, identitatea și specifi-
cul propriei publicații, au vor-
bit despre tematicile abordate,  
despre relația cu colaboratorii 
externi, despre impactul în rân-
dul cititorilor, al pensionarilor 
în primul rând, identificându-
se astfel forme și  modalități 
concrete de colaborare între 
redacții, de sprijin reciproc. La 
invitația gazdelor am fost co-
moderator la această întâlnire, 
în calitate de redactor șef al 
publicațiilor „OMENIA”.

Dialogurile și schimburile 
de experiență au fost costruc-
tive. Azi, nimic din ceea ce faci 
nu este cunoscut, dacă nu-l dai 
la presă. Inițiativa gălățeană de 
a strânge rândurile între aces-
te publicații s-a dovedit un real 
succes, un eveniment unic în 
viața caselor de ajutor reciproc 
ale pensionarilor.

O publicație trebuie să repre-
zinte în viața și activitatea unei 
asociații de tip C.A.R.P. un mijloc 
de promovare a imaginii, o carte 
de vizită a acesteia și, totodată, 
o tribună a persoanelor de vâr-
sta a treia, un mijloc de exprima-
re. Întânirea de la Galați a fost 
un prilej de a vizita și frumosul 
oraș de la Dunăre, așezare în-
cărcată de istorie și legendă. În 
încheiere, dorim să le mulțumim 
colegilor noștri dunăreni pentru 
invitația,  susținerea, deschide-
rea pe care le-au manifestat și 
să-i felicităm pentru această lă-
udabilă inițiativă. 

Și, dacă tot am lăudat de�
mersul dom�ului Nazare, este 
�ecesar să pu�ctăm și o altă 
realizare a dom�iei sale, o re�
vistă etalo� pe�tru viața cultu�
rală gălățea�ă. �evista „Școala 
gălățea�ă” s�a �ăscut di� efort 

şi di� i�spiraţie, di� �ecesita�
tea folositoare î�tregului corp 
didac tic gălăţea� şi este cea 
mai lo�gevivă publicaţie de pro�
fil di� ţară, pe�tru că şi�a dovedit 
capacitatea de a reflecta proble�
mele î�văţămâ�tului gălăţea�, 
pe�tru că oferă cadrelor didac�
tice posibilitatea de a împărtăşi 
experie�ţe didactice deosebite, 
pe�tru că revista face parte di� 

viaţa fiecărui cadru didactic, pe��
tru că este o revistă a bu�ului�
simţ, o ogli�dă fidelă a spaţiului 
didactic gălăţea�, pe�tru că este 
o publicaţie emblematică pe�tru 
î�tregul î�văţămâ�t gălăţea�, 
este o tribu�ă de promovare a 
acestuia, pe�tru că are o perso�
�alitate disti�ctă î� formă şi co��
ţi�ut, pe�tru că pe mulţi i�a făcut 
jur�alişti, scriitori, reporteri.

Profesorul Ghiță Nazare este 
acolo unde îi stă cel mai bine. 
Printre cărți!
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DIN VIAȚA C.A.R.P.-URILOR

La începutul lunii octom-
brie, într-o zi în care ploua 
chiar bine, membrii Casei 

de Ajutor Reciproc a Pensiona-
rilor “Ana Aslan” Brăila, au sfințit 
noul sediu social al asociației și 
centrul socio-medical. Eveni-
mentul, poate cel mai important 
din perioada postdecembristă 
a fost deschis de președintele 
asociației, expert contabil Ilie 
Dudulea și urmat de sfeștanie, 
susținută de un sobor de preoți 
ai episcopiei Dunării de Jos. 
Prezenți la inaugurare, au luat 
cuvântul și reprezentanții Con-
siliului Județean, prefecturii și 
viceprimarul municipiului Brăila, 
care au elogiat strădania senio-
rilor brăileni pentru construirea 
unor edificii moderne în care 
să-și petreacă o parte a timpu-
lui lor, de la contractarea unui 
împrumut până la socializare în 
cadrul bibliotecii, clubului, cer-
curilor tematice și efectuarea 
unor consultații și tratamente 
medicale.

Și într-adevăr, aici, în noile 
edificii, probabil cele mai mo-
derne pe care le are o asociație 
casă de ajutor reciproc de pen-
sionari se îmbi nă “modernul 

cu istoria” – clădirea centrului 
socio-medical păstrând și ele-
mentele stilului arhitectonic 
anterior fiind o clădire de pa-
trimoniu, îmbinând “utilul” cu 
“plăcutul”, după cum se exprima 
un senior octogenar.

Evenimentul a fost și un 
ve ritabil schimb de experiență 
la care au participat șapte din 
cei cinsprezece membri ai 
Comitetului Director al Fe de-
rației Naționale “OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România și 
reprezentanți a 23 de asociații 
case de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor, președinți, con tabili 
șefi, cenzori șefi, directori și re-
dactori de publicații, peste 100  
de persoane.

Am apreciat evenimentul ca 
unul istoric pentru seniorii bră-
ileni. Prin numărul de invitați și 
participanți de drept, amploa rea 

activităților care s-au desfășurat 
după momentul inau gural, pe 
durata a trei zile și prin nivelul 
de reprezentare orașul port la 
Dunăre a strălucit mai puternic 
ca niciodată.

Invitații au avut posibilitatea 
să cunoască în cadrul centru-
lui socio-medical pe șeful bi-
bliotecii, scriitorul Virgil Matei 
și colegii de condei din cercul 
de literatură care reunește scri-
itorii brăileni, seniori dar și mai 
tineri, să admire o expoziție de 
sculptură, să asculte o fanfară 
cum rar mai întâlnești astăzi, 
dar și să se simtă bine alături 
de seniorii locali la restaurantul 
Continental în ziua inaugurală.

A doua zi, împreună cu 
gaz dele, invitații au avut par-
te de o croazieră pe Dunăre, 
cu ultimul vapor cu zbaturi în 
funcțiune, care de peste 100 

Seniorii brăileni fac istorie
Economist 

Giorgică BĂDĂRĂU
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de ani mărșăluiește pe bătrânul 
fluviu cu turiști români și din 
toate colțurile lumii. Croaziera 
finalizată, cu o masă cu prepa-
rate din pește, a reușit să în-
cheie un moment care, repet, 
a intrat în istoria asociației 
C.A.R.P. “Ana Aslan” Brăila.

Dar, intenționat am lăsat 
ultimelor rânduri, prezentarea 
momentului premergător eve-
nimentului de inaugurare a se-
diului social și anume întâlni-
rea reprezentanților asociațiilor 
case de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor și seniorilor brăileni 
cu ministrul Muncii și Justiției 
Sociale, în funcție la acea dată, 
Marius Constantin Budăi, pre-
fectul județului, președintele 
consiliului județean și vicepri-
marul municipiului Brăila.

Întâlnirea, care avea ca 
obi ectiv, din câte am înțeles, 
dis  cu tarea legii pensiilor și 
per  cepția vârstnicilor privind 
apli carea, problemele de înțe-
le gere care au apărut, a prile-
ju it și prezentarea de către par-
ticipanți a altor probleme, în 
special din domeniul legislativ, 
care le-au creat dezavantaje ori 
i-au discriminat.

În acest sens a fost menționat 
proiectul de modificare a Legii 
nr. 16/2000 privind organizarea 
și funcționarea Consiliului Na-
țio nal al Persoanelor Vârstnice 
aflat în dezbatere în Plenul 
Camerei Deputaților și care 
“interzice” președinților aso-
cia țiilor case de ajutor reciproc 
ale pensionarilor să facă parte 
din acest organism național 
reprezentativ al pensionarilor.

De asemenea, s-a exprimat 
nemulțumirea privind repar-
tizarea fondurilor destinate 
sărbătorii zilei de 1 Octomb-
rie, Ziua Internațională a Per-

soanelor Vârstnice, care sunt 
“dedicate” numai unor orga ni-
zații de pensionari, precum și 
referitoare la inexistența unei 
legi destinate “protecției drep-
turilor persoanelor vârstnice”, 
respin să în parlament acum 
vreo trei ani, dar neînlocuită cu 
alta mai bună.

Nemulțumirile unor partici-
panți au vizat și lipsa de comu-
nicare, din ultimii trei ani, între 
Ministerul Muncii și Justiției So-
ciale și organizațiile naționale 
reprezentative de pensionari, 
dar pe ansamblu discuțiile au 
fost deosebit de utile pen-
tru toți participanții, politicieni, 

reprezentanți ai autorităților lo-
cale și seniori. Ultimii au apreciat 
deschiderea pentru dialog, deși 
au remarcat, cu amară ironie 
“ușoara întârziere de câțiva ani” 
a unor astfel de întâlniri și că, 
doar cu un ministru dintr-un gu-
vern stufos, nu se rezolvă pro- 
blemele, așa cum nici cu o 
floare nu se face primăvară.

Am privit întâlnirea și ca pe 
“un mare plus” al președintelui 
Asociației C.A.R.P. “Ana Aslan” 
Brăila, domnul Ilie Dudulea, 
care pe bună dreptate a fost 
apreciat de invitați, în cartea de 
onoare a asociației, drept “omul 
care sfințește locul”.
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Dacă în numărul anterior 
vorbeam de teoria fe-
restrelor sparte aplicată 

cu succes de a mericani, acum 
prezentăm altă teo rie, care 
pleacă tot de la lucruri mărunte, 
teoria Kaizen. Cuvântul din 
limba japoneză, în seamnă 
“îmbunătățire con tinuă” și, trep-
tat, a de venit o filosofie care se 
concentrează pe îmbu nătățirea 
continuă a vieții, sub toate as-
pectele ei.

Aplicată inițial în dome-
niul industrial, după al doilea 
război mondial, Kaizen s-a 
impus ca un termen mana-
gerial utilizat curent, care 
sintetizează esența manage-
mentului ja ponez și vizează 
per fec țio narea continuă a con-
ducerii și activității firme lor, a 
ideilor personalului inclusiv a 
managerilor și ucenicilor. Fi-
losofia Kaizen consideră că 
modul de viață la serviciu, în 
societate ori acasă trebuie 
constant perfecționat.

Esența metodei Kaizen 

constă în perfecționarea trep-
tată a unui sistem prin perfec-
ționarea subsiste melor/compo-
nentelor sale, spre deosebire 
de cele americane sau euro-
pene care preferă schimbarea 
bruscă.

Metoda Kaizen repre zintă 
un proces conti nuu care implică 
pe toți lucrătorii unei organizații, 
toate eșaloanele organi za-
ționale având obligația să se 
implice în realizarea concep-
tului care, de fapt, urmărește 
crește rea calității. Definirea 
multi di men sională a calității 
vi zea ză: performanța, ca rac-
teristicile, siguranța, con for mi-
tatea, durabilita tea, serviciile, 
estetica și calitatea percepută.

Mai simplu și din pragma-
tism, calitatea, din pun c   tul de 
vedere al cli en tului, este de finită 
ca “respectare sau depășire a 
cerințelor prezente și viitoare ale 
consumatorului”.

Îmbunătățirea calității pe 
baza unei succesiuni de activi-
tăți de ameliorare continuă 
este procesul re cunosut sub 
denu mirea de “spirala calității” 
în Kaizen.

Alături de “spirala calității“, 

“managementul calității” este 
considerat tot ca o parte com-
po nentă a metodei Kaizen. 
Aceasta, este una dintre cele 
mai remarcabile realizări ale 
secolului al XX-lea și repre-
zintă o mișcare centrată pe 
per fecționarea performanței 
ma nageriale la toate nivelurile 
de bază.

De curând, în Japonia ma-
na gementul calității totale s-a 
extins și asupra marketingului 
vânzărilor și al service-ului, 
dez voltării, organizării, mana-
gementului multi-funcțional, 
des fășurarea politicilor.

În fapt, metoda Kaizen aju-
tă politicienii, universita rii, jur-
naliștii, oamenii de afaceri de 
diferite ni  ve le, cercetătorii să 
facă înțeleasă mișcarea pro-
duc tivității, controlul cali tății to-
tale, activitățile gru purilor mici, 
sistemul sugestiv, automa tiza-
rea, roboții industriali, relațiile 
de muncă cu accent pe siste-
mul de angajare pe viață, sala-
riile bazate pe vechime. Pe 
lucrătorul obișnuit îl convinge 
că este o parte a sistemului 
organizațional și simplele sale 
inovări în domeniul producției 

De la ferestrele 
sparte la Kaizen

OPINIE

Economist 
Giorgică BĂDĂRĂU
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sau organizării contribuie la 
progresul sistemului.

De fapt, Kaizen începe cu 
o problemă sau mai precis 
cu recunoașterea că e xistă o 
problemă. Aco lo unde se apre-
ciază că nu există o problemă 
lip seș te potențialul pentru per-
fec ționare, indiferent că este vor-
ba de producție, ser vicii, comerț, 
educație, etc.

Problema constă în orice in-
convenient care îi împiedică pe 
oameni să progreseze, să par-
ticipe la schimbarea orientată  
spre dezvoltare.

Esențial pentru mana ge-
mentul japonez este că apariția 
problemei și constatarea efec-
telor, urmate de eliminarea lor 
nu-i deranjează nici pe mana-
geri și nici pe salariați.

Specialiștii japonezi în 
do   meniul managementului 

con  si deră că o situație este 
problematică dacă procedeele 
uzuale nu mai sunt suficiente 
pentru rezolvarea ei. Sau, în 
cazul în care situația respectivă 
generează un conflict concep-
tual ori stări de frustrație, stări 
specifice care dispar numai ca 
urmare a găsirii soluției optime 
de către manageri.

Depășind aceste conside-
rații se poate concluziona faptul 
că filosofia Kaizen se sprijină 
pe doi piloni fundamentali și an-
ume dezvoltarea individului de 
către instituție/firmă dar și auto 
perfecționarea. Ast fel, acesta 
este încurajat să fie permanent 
interesat de îmbunătățirea ac-
ti  vității lui să privească infor-
mațiile, procesele, produsele 
din amonte dar și din aval și, 
de asemenea, să-și manifes te 
disponibilita tea și pentru “zo-

nele gri” din sis tem.
De aceea “lucrul în zonele 

gri“ nu este interpretat ca “furt 
al muncii altei persoane“ ci ca 
o contribuție umană pozitivă 
pentru Kaizen și în avantajul 
tuturor.

În concluzie, Kaizen a fost 
introdus cu succes în locuri de 
muncă diferite în societatea 
japoneză datorită efortului con-
tinuu al managementului dar și 
reacției pozitive a salariaților.

Chiar dacă la noi filoso-
fia Kaizen, în an samblul ei, 
este puțin sau aproape deloc 
cunoscută până în prezent, 
formele ei cele mai simple pot 
fi ușor asimilate și aplicate de 
managerii de orice nivel. Și 
teoria ferestrelor sparte și Kai-
zen sunt modele utilizabile, 
treptat, în orice societate dacă 
există dorință de progres.
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Pe 1 Decembrie, a�ul 
trecut, Alba Iulia a fost 
ce�trul pri�cipal al eve�

�ime�telor care au marcat 100 
de a�i de la Marea U�ire. 1 
Decembrie 1918 a rămas u� 
simbol al afirmării hotărâtoare 
a poporului de a�şi decide si��
gur soarta.

Adunarea de la Alba Iulia 
s-a ținut într-o atmosferă de 
sărbătoare. Aici au venit 1.228 
de delegați oficiali, din toate 
cele 130 de cercuri electorale 
și din toate cele 27 de comita-
te românești, episcopi, oameni 
de cultură, care au proclamat, 
la unison, „deplina libertate 
națională”, „votul obștesc, direct 
și egal”, „libertatea presei” dar 
și reforme în mai multe domenii 
ale vieții, acum 100 de ani.

Pe lângă oficialități, la Alba 
Iulia au venit, români de peste 
tot, de peste Carpați, cu tre-
nul, cu căruțele, călare, pe jos, 
îmbrăcați în haine de sărbă- în haine de sărbă-
toare, cu steaguri tricolore, cu 
table indicatoare a comunelor 
ori a ținuturilor de unde prove-ținuturilor de unde prove- de unde prove-
neau, în cântări și plini de bu-și plini de bu- plini de bu-
curie. Peste o sută de mii de 
oameni s-au adunat în această 
zi spre a fi de față la actul cel 

mai măreț al istoriei românilor.
Marea Unire a tuturor ro-

mânilor a fost împlinită în mie-
zul zilei de 1 decembrie 1918, 
când cele 1.228 de semnături 
s-au așternut pe Rezoluția 
Adu nării Naționale de la Alba 
Iulia.

Da, a existat o mișcare fe-
ministă, care s-a născut după 
revoluția pașoptistă. În 1850 
a avut loc prima reuniune a 
femeilor române în Transilva-
nia. Scopul mișcării nu a fost, 
însă, de a obține drepturi ega-
le cu cele ale bărbaților, pre-
cum se întâmpla în Europa, 

ci de a lupta pentru libertate 
și unitate națională. „Numai 
femeia este capabilă să păs�
treze tezaurul �ațio�alității”, 
era convinsă Maria Baiulescu, 
președinta Uniunii femeilor ro-
mâne din Ungaria. Se consi-
dera că „ema�ciparea reală a 
femeii poate fi realizată �umai 
după ema�ciparea depli�ă a 
�ațiu�ii”, notează conferențiar 
universitar doctor Simona Ro-
dica Stiger într-un articol pe 
acest subiect.

Peste 100 de reuniuni ale 
femeilor române au activat în 
Transilvania de la 1850 până în 

PAGINI DE ISTORIE

Femeile, eroii uitați 
ai Marii Uniri
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1918. Meritele femeilor au fost 
răsplătite cu dreptul de a trimi-
te reprezentanți la Marea Adu-
nare Națională de la Alba Iulia. 
Așadar, din cei 1.228 de de-
legați oficiali, 61 au fost repre-
zentantele reuniunilor femeilor 
române.

Un aspect poate pe nedrept 
eludat de vasta bibliografie 
consacrată rolului deținut de 
asociaționismul românesc din 
Transilvania în desăvârșirea 
unității naționale îl constituie 
aportul mișcării feministe la 
pregătirea spiritului public ce a 
premers Marea Unire.  

Mișcarea feministă din 
Transilvania a contribuit 
la înfăptuirea Marii Uniri

Efervescența politică pre-
mergătoare Marii Uniri de la 
1 Decembrie 1918 a caracte-
rizat și mișcarea feministă din 
Transilvania. În preajma mare-
lui eveniment presa înregistra 
mesajele reuniunii femeilor ro-
mâne adresate participanților. 
Majoritatea lor își declarau 
neclintita alipire către dem-
nele hotărâri ce se vor lua în 
adunarea menită a fi epocală 
în istoria poporului românesc. 
Telegrame și scrisori de ade-și scrisori de ade- scrisori de ade-
ziune au fost expediate de fe-
meile române din Pecica Ro-
mână, Măgura și Rodna Veche 
(Bistrița Năsăud), Zărnești, 
Hațeg, Dej, Gherla, Prejmer, 
Lugoj și Budinţ.

Textul convocării Adună-
rii Naționale de la Alba Iulia, 
adoptat la Arad în 7/20 no-
iembrie 1918 preciza expli-
cit faptul că „La adunare vor 
lua parte..... câte doi trimiși 
din partea fiecărei reuniuni 
femeiești”. Așa cum am spus 
deja, din  cei 1228 de delegați 

oficiali, investiți cu manda-
te, 61 au fost reprezentantele 
reuniunilor femeilor române. 
Între ele și arădencele Elena 
Goldiş, învățătoare în Şeitin,  
președinta Reuniunii femeilor 
române din Arad (înființată în 
1884) și Eugenia Cicio Pop 
(soția lui Ștefan Cicio Pop, 
avo cat și om politic român, 
mem bru al PNR și mai apoi 
vice președinte al PNȚ, deputat 
român în Dieta de la Budapes-
ta, participant activ la Marea 
Unire din 1918, Președinte al 
Con siliului Național Central 
Ro mân, vicepreședinte al Ma-
rii  Adunări Naționale de la Alba 
Iulia, membru al Consiliului Di-
rigent deținând portofoliul apă-
rării și al internelor).

Într-o lume politică domina-
tă de bărbați, în care femeilor 
le era respins chiar și dreptul 
la vot (situație ce avea să se 
mențină chiar și după adopta-și după adopta- după adopta-
rea Constituției din 1923), lide-
rii naționali ai  românilor transil-
văneni hotărăsc ca din Marele 

Sfat Național, instituția legis-
lativă care urma să conducă 
Transilvania până la integrarea 
sa efectivă în noul stat, să facă 
parte și o femeie, profesoara 
Eleonora Lemeny-Rozvan. Cu 
studii în filosofie, limbi și istorie 
la universitățile din Cluj și Ge-
neva, aceasta a fost doctor în 
Litere (prima femeie cu acest 
titlu de la UBB) și promotoare 
a mișcării feministe, a condus 
Departamentul Muncii în Con-
siliul Dirigent, membru marcant 
în cadrul ASTRA.

Prin munca organică ce au 
desfășurat-o, au pregătit spi-
ritul public pentru marele eve-
niment, au ctitorit conștiințe, 
au  creat o opinie. Mișcare 
socială la începuturile sale, cu  
implicații naționale declarate,    
mișcarea femeilor, reprezen-
tată de reuniunile românești a 
devenit una din cele mai impor-
tante și active componente ale  
mișcării românilor pentru liber-
tate și unitate națională.
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Cele mai așteptate mo-
mente din an sunt cu 
siguranță sărbătorile de 

iarnă și... venirea lui Moș Cră-
ciun. Și, totuși, Sfântul Nicolae 
reprezintă sursa pri mară de 
inspirație pentru Moș Crăciun. 
El a trăit în secolul al IV-lea și a 
fost un episcop creștin al provin-provin-
ciei Licia din Anatolia bizantină, 
fiind renumit pentru faptul că 
împărțea cadouri oamenilor 
săraci. Moș Crăciun a fost ase- Moș Crăciun a fost ase-
mănat cu Odin, zeul suprem, la 
popoarele germanice, acesta 
fiind prezentat zburând pe un 
cal cu opt picioare numit Sleip-
nir ce putea călători pe distanțe 
lungi, astfel fiind comparat cu 
renii lui Moș Crăciun. Moș Cră- Moș Cră-
ciunul modern, Santa Claus a 
apărut pentru prima dată într-o 
satiră din 1809 a lui Washington 
Irving, numită Knickerbocker 
History, el inventând legenda 
conform căreia Santa Claus a 
fost împrumutat de la imigranții 
olandezi.... Sărbătoarea Cră-
ciunului este celebrată în lume 
în cele mai ine dite și insolite 
moduri. În timp ce în unele țări 
se decorează brazi, se cân-
tă colinde sau scobesc ridichi, 
în altele se consumă mâncare 
chinezească, se ascund mă-
turile din casă, ori se merge la 
slujbă pe role... Iată câteva din-

tre aceste obiceiuri care sunt 
practicate de Crăciun:

BULGARIA. Crăciunul (Ko-
leda) începe la miezul nopţii, 
atunci când conform tradiţiei 
fetele tinere pregătesc o pâine 
specială (Krava), coaptă pentru 
colindătorul favorit (Koledari). 
Grupuri de tineri necăsătoriţi, 
se costumează în haine tradiţi-în haine tradiţi-haine tradiţi-
onale, apoi ţinând în mână un 
baston mare din lemn de stejar 
sculptat (Koledarka) fac înconju-
rul satului şi se opresc la fiecare 
casă pentru a ura şi pentru a pri-
mi pâinea coaptă și alte cadouri 
preparate special pentru ei. Săr-
bătoarea Crăciunului durează 
până în zori.

GERMANIA. Părinții pun or-or-
namente din sticlă în formă de 
castravete pentru a aduce noroc 
copiilor care vor găsi a doua zi 
cadourile sub brad. Castraveții 
din sticlă sunt bine ascunși prin-
tre crengile bradului, astfel că 
primul copil care găsește primul 
glob va avea mult noroc în anul 
care urmează. Obiceiul vine din 
perioada celui de-al Doilea Răz-ăz-z-

boi Mondial, când mare parte 
din populație era atât de săra-
că încât nu-și permitea globuri 
și ornamente, punând în locul 
acestora castraveți.

CEHIA. În ajunul Crăciunu-
lui, fetele nemăritate apelează 
la o metodă de ghicit tradiţio-
nală despre care se crede că 
le va ajuta să-şi prevadă viaţa 
amoroasă pentru anul viitor. În 
ce constă această metodă: se 
stă cu spatele la uşă şi se arun-
că un pantof peste umăr. Dacã 
acesta cade cu vârful spre uşă 
înseamnă măritiş. Dacă, aces-nseamnă măritiş. Dacă, aces-
ta cade cu călcâiul spre uşă, 
înseamnă că nu se va căsători 
în anul care urmează.

ELVEŢIA. Samichlaus (Moş 
Crăciun) are întotdeauna şi 
sarcina de a aduce şi po mul de 
Crăciun în casele oa me nilor, un 
obicei care se păs trează încă 
din anul 1775. Un alt obicei 
al elveţienilor este „Parada 
ridichilor luminate”: copiii ajutaţi 
de părinţi scobesc cu mare gri-are gri-
jă câte o ridiche mare, pe care 
apoi o împodobesc cu diferite 

ÎN AȘTEPTAREA CRĂCIUNULUI

Tradiții inedite 
de Crăciun în lume...

Economist 
Istvan FEKETE
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crestături şi forme, mai ales cu 
steluţe şi brăduţi. În ridichea ast-
fel împodobită micuţii elveţieni 
pun o lumânare şi poartă ridi-
chea ca pe o flacără, de obicei 
către şcoala unde învaţă, unde 
copiii reuniţi cântă în cor melodii 
tradiţionale.

FRANȚA. În aproape fie care 
locuinţă franceză proprietarii 
construiesc o scenă a Naşte-
rii, numită «creche», mai mare 
sau mai mică, aceasta devenind 
centrul sărbătorii Crăciunului. 
Personajele acestei scene sunt 
de regulă mici statuete din lut, 
numite «santons» (mici sfinţi). 

NORVEGIA. O legendă spu-
ne că în noaptea de Crăciun ies 
la iveală tot felul de vrăjitoare şi 
spirite malefice, care caută mă-mă-
turi pe care să zboare. Pentru 
a alunga vrăjitoarele se ascund 
toate măturile din casă, iar une-
ori se mai trage și câte un foc de 
armă pentru a le speria. 

UCRAINA. În preajma Cră-
ciunului, oamenii pun în brad 
decorațiuni care reprezintă pân-
ze de păianjen. Originea tradiției 
stă într-o poveste din folclorul 
ucrainean, conform căreia o 
femeie era atât de săracă, în-
cât nu și-a permis să decoreze 
bradul de Crăciun cu nimic. Cu 
toate acestea, când s-a trezit 
în dimineața de Crăciun, bra-
dul ei era plin de pânză de pă-
ianjen, care strălucea frumos în 
razele soarelui și îi conferea o 
frumusețe aparte. De atunci, a 

devenit tradiție să se pună pân-
ză de păianjen în brad, pentru 
ca anul care vine să aducă mult 
noroc.

VENEZUELA. În Caracas 
credincioşii se duc la slujbă 
dimineața devreme în perioada 
dintre 16 şi 24 decembrie. Nu 
este atât de bizar pentru o po-u o po-
pulaţie majoritar catolică, însă 
ceea ce este bizar în legătură 
cu asta este modul în care o fac: 
merg pe role, străzile fiind blo-
cate pentru circulația maşinilor 
până la 8 dimineaţa.

FINLANDA. În ajun de 
Crăciun toată familia merge cân- familia merge cân-
tând la cimitir cu lumânări, pen-
tru a-şi onora morţii. Acest obi-
cei are o încărcătură emoțională 
deosebită, astfel că toată lumea 
îl respectă, iar în noaptea de 
Ajun, cimitirele sunt frumos lu-
minate datorită lumânărilor, cre-
ând o imagine de neuitat.

OLANDA. Sinterklaas (Moş 
Nicolae) are aici un ajutor, 
Zwarte Piet (Petru cel Negru). 
Aceștia vin în oraş în ajun de 
Moş Nicolae pe un vapor cu 
aburi. Pentru a se evita rasis-
mele, în reprezentațiile publice 
actuale, Petru cel Negru, nu mai 
este înfăţişat ca fiind un sclav 
maur, ci un coşar...

DANEMARCA. În ajun de 
Crăciun se prepară budincă de 
orez sau terci de ovăz și se lasă 
la vedere special pentru Nisse, 
un elf pus pe obrăznicii, pentru 
ca acesta să nu le joace feste. 

Se spune că familiile care nu 
lasă budincă pentru elf vor avea 
parte de mai multe surprize ne-
plăcute, printre care dispariția 
cadourilor pentru cei mici. Mai 
este nevoie să spunem că nu 
se pune nimeni cu obraznicul 
elf?....

ŢARA GALILOR. Galezii 
au păstrat un obicei păgân care 
implică un personaj numit Mari 
Lwys (Iapa Cenuşie). În forma 
sa orginală, această tradiţie pre-ă, această tradiţie pre-, această tradiţie pre-
supune sosirea calului şi a în-
soţitorilor săi în faţa casei, unde 
se cântă, apoi are loc o dispută 
verbală în versuri, prin care cei 
de afară şi cei din casă se insul-şi cei din casă se insul-in casă se insul-
tă reciproc. Iapa Cenușie repre-
zintă de fapt, un craniu cabalin 
ataşat de un băţ, iar persoana 
care-l manevrează se acoperă 
cu cearşafuri albe.

CANADA. Dacă v-ati gân-
dit să îi scrieți Moșului și nu știți 
cum să vă asigurați că acesta 
va primi mesajul, ei bine acest 
lucru este posibil dacă locuiți în 
Canada unde Serviciul Poștal 
recunoaște următoarea adresă: 
Moș Crăciun, Polul Nord, Ca-
na da, Cod Poștal H0H0H0! 
Datorită miilor de voluntari de 
la poșta din Canada, copiii din 
întreaga lume care trimit scri- lume care trimit scri-
sori pe această adresă primesc 
chiar și răspunsuri!...

AUSTRALIA. În această 
ţară unde Crăciunul se săr bă-
torește la temperaturi de peste 
30°C, este evident că Moșul, 
nu poate veni cu sania trasă de 
reni, ci cu surf-ul... 

Cina de Crăciun e marcată 
de obiceiul de a pune într-una 
dintre prăjituri o bucăţică de aur, 
iar cel care găseşte metalul pre-
ţios se spune că va avea mult 
noroc în anul care urmează. 
Masa se serveşte, de obicei, pe 
plajă sau la picnic, iar în seara 
de Crăciun, australienii ies pe 
străzi, cu lumânări aprinse şi 
cântă melodii specifice.
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Celebrarea  Anului Nou 
este o sărbătoare stră-
veche luând naștere cu 

mii de ani în urmă în Babilonul 
antic, fiind sărbătorită ca un 
festival de unsprezece zile 
și in cludea jertfe, procesiuni 
și rituri ale fer tilității. În tot 
acest timp, multe culturi au 
folosit ciclul soarelui și al lunii 
pentru a decide “prima” zi a 
anului.  Ziua de 1 ianuarie a 
devenit ziua obișnuită a săr bă-
torii abia când Julius Cae zar a 
implementat-o în calen darul 
iulian. Tot în aceas tă zi romano-
catolicii ce le  brează Solem-
nitatea Ma riei, Maicii Domnului, 
o sărbă toare care o cinstește pe 
Maria. Ziua de 1 ianuarie este 
o sărbătoare națională, prima 
zi a Anului Nou, urmând atât 
calendarul gregorian, cât și cel 
iulian. Această zi este marcată 
cu focuri de artificii, parade și 
reflecție asupra ultimului an, 
în timp ce privirea este ațintită 
către viitor. Sărbătoarea Anului 
Nou este marcată de obicei în 
prezența celor dragi, implicând 
tradiții menite să aducă noroc 
și succes în anul ce vine. Ziua 
aceasta este serbată de multe 
culturi în felul lor unic, obiceiurile 
și tradițiile Zilei de Anul Nou fiind 
cu șampanie, confetti, concerte 
precum și o varietate de ali-

mente. Pentru mulți această 
sărbătoare este un prilej de a 
face schimbări pozitive în viața 
lor. Printre paradele celebre ale 
acestei zile se numără cea a 
Londrei și parada Trandafirilor 
din Pasadena, California.

ROMÂNIA. Noaptea dintre 
ani la români este sărbătorită 
cu mult zgomot pentru a alunga 
toate spiritele rele. Unii merg 
mai departe și țin în buzunar o 
căpățână de usturoi, care are 
menirea de a-i feri de aceste 
chinuri. Tot în prima zi din an 
este bine să nu facem cheltuieli 
și să nu aruncăm nimic din casă 
pentru a nu ne arunca norocul. 
Să ne oprim puțin la bani, există 
superstiția ca Noul An trebuie să 
ne găsească fără datorii, în caz 
contrar acestea vor rămâne tot 
anul. Tradiția populară spune 
că fetele nemăritate trebuie să 
pună în ajun de An Nou sub 
pernă un fir de busuioc iar într-
un vas cu apă o ramură de măr 

și un ban. Dimineața, fetele își 
vor visa alesul cu care urmează 
să se căsătorească. Rămânând 
în zona superstițiilor este bine 
de știut că la miezul nopții ușa 
casei trebuie să fie deschisă 
permițând astfel anului vechi 
să iasă în timp ce anul nou 
intră. Din bătrâni este știut că 
anul nou trebuie întâmpinat 
cu o haină nouă, dar și ceva 
roșu, ori o altă culoare veselă 
pentru a atrage toate energiile 
pozitive. O altă datină spune că 
în Ajunul Anului Nou trebuie să 
ai în buzunar câteva boabe de 
grâu pentru a fi ferit de foamete 
tot anul și bani pentru ca anul 
să nu te prindă sărac. Toate 
aceste obiceiuri și superstiții 
variază în funcție de zona în 
care ne aflăm, unele au fost 
modernizate, în timp ce altele au 
fost uitate sau ignorate. Pe parte 
culinară este bine să consumăm 
pește în noaptea dintre ani 
pentru a ne asigura o trecere 
lină și ușoară în anul ce vine. 

ÎNTÂMPINAREA ANULUI NOU

Noaptea dintre ani 
la români și în lume

Economist 
Irina ANDREI
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Carnea de pui este considerată 
aducătoare de ghinion deoarece 
păsările scormonesc pământul 
și îl îm prăștie, fapt corelat cu 
împrăștierea prosperității și 
a binelui din casă. Cele mai 
frumoase obiceiuri pe care 
românii le au în noaptea de Anul 
Nou dar și în prima zi a noului an 
sunt sorcova și plugușorul.

UNGARIA. Oamenii fac din 
hârtie și paie o sperietoare de 
ciori cunoscută ca Jack Straw, 
simbol al ghinionului din anul 
care se încheie. Sperietoarea 
este purtată prin sate și apoi 
arsă în miez de noapte.

ITALIA. În regiunea Napoli 
au loc cele mai dinamice tradiții: 
spectacole de artificii, precedate 
de cântece și dansuri, mese 
îmbelșugate din care nu lipsește 
carnea de porc, simbol al 
bogăției, stropite din abundență 
cu spumante și vinuri. Pentru ca 
noul an să fie întâmpinat cum 
se cuvine petrecerea trebuie 
să se încheie în zori, iar ca 
simbol al reînnoirii trebuie ca 
lucrurile vechi să fie aruncate pe 
fereastră. Tot în noaptea de Anul 
Nou, se pun pe masă mâncăruri 
speciale despre care se spune 
că aduc abundența și bogăția 
numită “Capadanno”.

GRECIA. Sărbătoarea este 
întâmpinată cu jocuri de cărți, 
iar această zi este dedicată 
Sfân tului Vasile, celebru pentru 
bunătatea lui. Copiii își lasă în-
căl țările lângă șemineu în noap-
tea de Anul Nou pentru a primi 
daruri de la sfântul cel bun. Mân-
carea tradițională pentru această 
sărbătoare este “vassi lopitta”, o 
prăjitură care conține o monedă 
de argint sau de aur, iar cine pri-
mește bucata care conține mo-
neda are noroc în noul an.

SPANIA. Cele 12 luni ale 
anului sunt re pre zentate prin 12 
boabe care se consumă la mie-

zul nopții când 
gon gul are 12 
bă tăi anunțând 
tre cerea în noul 
an. Fiecare boa-
bă aparține unei 
luni din anul ce 
va veni. În ora-
șe le mai mari 
precum Madrid 
și Barcelona, oa-
me nii se adună 
în piețe pentru a 
mânca strugurii 
împreună.

SCOȚIA. Anul 
Nou este nu mit “Hogmanay”, 
persoana care trece pragul unei 
case de Anul Nou trebuie să 
fie bărbat și să aducă un dar 
pentru noroc. De asemenea, se 
organizează cere monii cu focuri, 
sunt aprinse suluri de smoală, 
care sunt lă sa te apoi să se 
rostogolească pe străzi. Astfel, 
anul vechi este ars și celui nou îi 
este permis să vină.

BRAZILIA. Anul nou este 
întâmpinat într-un mod plăcut 
și colorat. Cele mai populare 
culori în care Anul Nou este 
întâmpinat este roșul, culoarea 
dragostei precum și galbenul, 
prosperitate, bani. 

FRANȚA. În noaptea dintre 
ani se organizează ospețe nu -
mite Reveillon de Saint Syl-
ves tre. Aici, tinerii participă la 
pe treceri somptuoase și beau 
multă șampanie. Tot atunci sunt 
marcate primele momente din 
noul an cu sărutări sub vâsc, 
iar prognoza din această zi este 
considerată rodnicia culturilor și 
a pescuitului.

DANEMARCA. Anul Nou 
este întâmpinat cu un obicei, 
dacă nu straniu destul de ciu-
dat, spartul farfuriilor de ușile 
vecinilor, prie te nilor pentru a 
alunga spiritele rele. Cine are 
cele mai multe cioburi la ușă 

are și cei mai mulți prieteni. 
Tot ei intră în noul an sărind în 
ianuarie de pe scaun la miezul 
nopții pentru a alunga spiritele 
rele și a aduce noroc.

FILIPINE. Sărbătorile sunt 
întâmpinate cu zgomotul poc-
ni torilor crezând că vor speria 
ființele rele. Există superstiția ca 
la miezul nopții să fie pe masă 
12 fructe diferite, rotunde, care 
simbolizează cele 12 luni ale 
anului. Tot tradițional trebuie să 
fie pe masă orez lipicios și tăiței.

GERMANIA. În noapte 
Anului Nou în fiecare casă se 
toarnă plumb topit într-un vas 
cu apă, iar formele care rezultă 
prezic cum va fi noul an.

FINLANDA. Se obișnuiește 
ca în noaptea dintre ani oamenii 
să prezică anul în care vor intra 
cu ajutorul unui metal numit 
staniu (cositorul). Acesta se 
arun că într-un recipient cu apă, 
apoi se interpretează forma pe 
care o ia metalul după întârire. 
Dacă apare un inel sau o inimă 
simbolica este că se va face o 
nuntă, o navă înseamnă călă-
torie, iar un animal (porc) va fi 
multă mâncare.

În orice colț de lume ne vom 
afla în noaptea dintre ani este 
important să ne punem mereu o 
dorință și să întâmpinăm anul ce 
vine cu speranțe mari.
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Pentru Ca�a Speranței, 
re vista trimestrială editată de 
Aso ciația Casa de Ajutor Reci-
proc a Pensionarilor Ana Aslan 
Brăila, anul 2019 a fost unul 
de sărbătoare marcat de două 
evenimete majore din viața 
pres tigioasei asociații. Acum 
șase ani vedea lumina tiparu-
lui primul număr sau mai precis 
se deschide Casa Speranței, o 
publicație etalon în viața socio-
culturală a municipiului Brăila. 
Și, cel de-al doilea eveniment 
de o importanță deosebită l-a 
reprezentat inaugurarea ofici-
ală și sfeștania noului sediu al 
C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila. 

La „pachet” cu revista „Casa 
Speraței” am primit de la cole-
gii și prietenii noștri de la Brăila 
și publicația “VIS ÎMPLINIT”, 
un supliment al revistei editată 
de C.A.R.P. Ana Aslan Brăila, 
supliment realizat cu prilejul 
slujbei de sfeștanie a clădirilor 
ce adăpostesc asociația con-
dusă de domnul președinte Ilie 
Dudulea. Suplimentul repre-
zintă o adevărată prezentare 
a acestui vis care a devenit re-
alitate, planuri de construcție, 
studiu istoric asupra imobile-
lor recent inaugurate, în con-
textul urbanistic al Brăilei. Pa-
ginile prezentate sunt bogat 

ilustrate cu 
imagini care 
ne prezin-
tă povestea 
construcției de la primele scafe 
de escavator și până în pre-
zent când avem de a face cu 
un complex ultramodern, do-
tat cu toate utilitățile,  dar care 
păstrează patina arhitectonică 
a timpului. Am mai precizat dar 
o mai facem pentru că merită. 
Pe lângă conținutul editorial de 
înaltă ținută, atât revista cât și 
suplimentul se prezintă cu o 
grafică deosebită, impecabilă, 
cu fotografii profesioniste. Fe-
licitări! (Ionuț Crivăț)

De șase ani în „CASA SPERANȚEI”

DIN ACTIVITATEA C.A.R.P.-URILOR

În data de 30 octombrie 2019, în cadrul unei 
ceremonii desfăşurată în şedinţa Consilului Local 
al Primăriei municipiului Hunedoara, domnul Ovid-
iu Viorel Morariu, preşedintele C.A.R.P. “Speranţa” 
Hunedoara, a primit din partea dom nului primar 
Dan Bobouţanu, diploma de Cetă ţean de Onoare 
şi Cheia Oraşului. După citirea referatulului care 
a motivat această propunere, referat care a subli-
niat că dintre cei 20.000 de pensionari care trăiesc 
în municipiul Hunedoara, 10.400 sunt membri ai 
Asociației C.A.R.P. “Speranţa” Hunedoara, acesta 
a fost supus la vot şi aprobat în unanimitate. 

Domnul Ovidiu Viorel Morariu, extrem de 
emoţionat, a luat cuvântul mulţumind pentru titlul 
acordat şi mărturisind că lucrează într-un colectiv 
de oameni minunaţi, harnici, cinstiţi şi dăruiţi mun-şi dăruiţi mun- dăruiţi mun-
cii pe care o fac. Aceşti oameni deservesc peste 
10.400 de pensionari, persoane vârstnice care au 
nevoie de sprijin social şi medical.

Victoria STOIAN

Președintele Ovidiu Morariu, Cetăţean 
de Onoare al municipiului Hunedoara
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În fiecare an, la 1 Oc-
tombrie, se sărbătoreşte 
ZIUA INTERNAŢIONALĂ A 

PER SOANELOR VÂRST NICE. 
Acest moment im por tant a con-
stituit un bun prilej de a marca 
evenimentul prin tipărirea nu- prin tipărirea nu-
mărului 2 al Revistei „GLASUL 
SENECTUŢII”, publicaţie edita-
tă de Casa de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor Alexandria, 
care reuneşte în rândurile sale 
aproape 12.000 de membri.

De la început cititorul poate 
observa că se păstrează pe co-
pertă, în continuare, ca motto o 
cugetare simbol pentru senec- simbol pentru senec-
tute: „O �aţiu�e care �u�şi res�
pectă vârst�icii �u are viitor!” 
prin care se face trimitere la 
experienţa de viaţă, înţelepciu-
nea şi valoarea seniorilor. La 
fel ca numărul unu şi numărul 
doi al revistei cuprinde în pagi-în pagi- pagi-
nile sale o tematică diversă, de 
larg interes pentru toţi cititorii. 
Cu ocazia Zilei de 1 Octombrie 
un gând de preţuire şi admira-şi admira- admira-
ţie pentru vârsta a treia a fost 
transmis de către domnul pri-
mar al Municipiului Alexandria 
Victor Drăguşin, şi domnia sa 
membru al C.A.R.P. Alexan-
dria. Legat de viaţa şi activita-şi activita- activita-
tea casei, doamna preşedinte 
inginer Gherghina Drăguşin, 
a privit retrospectiv rezultatele 

perioadei care a trecut de la 
începutul anului, evidenţiind că 
este tot mai mare încrederea 
persoanelor de vârsta a treia 
în asociaţie. Deviza: „Împreu�ă 

î� mome�te de cumpă�ă!” se 
regăseşte în spiritul de întra-în spiritul de întra- spiritul de întra-
jutorare şi de protecţie socială. 
Cititorii fac cunoştinţă cu „U� 
patriarh al Colecţio�arilor”, re-
spectiv domnul Aurel Ionescu 
care a adunat timp de 60 de ani 
monede, bancnote româneşti 
şi străine, timbre, ilustrate cu o 
anumită tematică, locomotive 
în miniatură, medalii şi insigne. 
În paginile revistei este prezent 
scriitorul şi publicistul Florin 
Burtan, cu ,,Moartea fâ�tâ�ii’’, 
care rămâne fără ciutură, în 
final fiind părăsită (precum un 
bătrân abandonat de familie). 
Pentru autor este un fericit pri-
lej de a aşterne pe hârtie, cu un 
talent incontenstabil, duioase 

amintiri din lumea satului teleor-
mănean, cu personaje precum 
Dedu, Sandalache, Por tofel şi 
moş Ciucă. Un loc aparte este 
rezervat rapsodului fără egal: 
Liviu Vasilică, un cântăreţ şi 
colecţionar de straie populare 
cunoscut în întreaga ţară.

Versurile cântecului „Aş 
muri, dar �u acuma”, consem-
nate în pagină, parcă amintesc 
drumul lui Liviu prin viaţă. Un 
articol care face o scurtă dar 
atentă analiză în domeniu, cu 
titlul „C.A.�.P. – urile, u� i�stru�
me�t de i�depe�de�ţă şi pute�şi pute� pute�
re al pe�sio�arilor” este semnat 
de Nicolae Drăguşin. Redacto-
rul şef al Ziarului „Teleorma�
�ul”, Gheorghe Paraschiv, în 
consemnarea sa despre activi-
tatea Casei în an samblul ei, cu 
referire şi la Consiliului Director 
aprecia C.A.R.P. Alexandria ca 
fiind „Mamă bu�ă pe�tru mem�
brii asociaţiei”.

Interesant este şi articolul 
semnat de Viorel Fota, mana-
ger al Bibliotecii Judeţene Ma-
rin Preda – Teleorman. El relata 
că şi în 2019 seniorii sunt parti-şi în 2019 seniorii sunt parti- în 2019 seniorii sunt parti-în 2019 seniorii sunt parti- sunt parti-
cipanţi consecvenţi la majorita-
tea activităţilor literare, cum a 
fost şi recenta lansare a cărţii 
„Jur�alist î� Mea�drele Actua�î� Mea�drele Actua� Mea�drele Actua�
lităţii” a seniorului presei jude-
ţene, Stan Ştefan, de curând 
devenit Cetăţean de Onoare 
al Municipiului Alexandria. Mai 
semnalăm pagina „Oame�i de 
seamă di� Teleorma�” cu per-
sonalităţi din diferite domenii.

Întreaga prețuire pentru seniori
ASCULTÂND GLASUL SENECTUȚII

Constantin DRAGNEA 
vicepreședinte 

C.A.R.P. Alexandria
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GLUME

u u u u
O solicitantă la o agenţie matrimonială: 
- Aş dori să cunosc un bărbat care nu fumează, 
nu bea, nu se uită la fotbal, nu se uită după alte 
femei. Aveţi aşa ceva? 
- Da. În parcul din apropiere. 
- E de la agenţia dumneavoastră, nu? întreabă 
doamna cu bucurie în glas. 
- Nu, … e din marmură.

u u u u
Într-o cabană intră unul și strigă: 
- Care vrea o blană de urs?!? 
Cineva răspunde: 
- Eu!!!! 
- Atunci, dă o fugă după colț, că se aude un 
mormăit …

u u u u
Doi turiști escaladează munţii. Deodată, unul 
dispare. 
Celălalt strigă speriat: 
- Unde ești? Ai căzut în prăpastie? 
- Daaaa… 
- Ai pățit ceva? 
- Nuuuu... 
- Vin să te scot; e adâncă prăpastia? 
- Încă n-am ajuuuuuuuns...

u u u u
Bulă merge în excursie pe Nil.
- Când ajunge își dă seama că îi este foarte 
cald așa că se gândește să facă o baie în flu-
viu. Ca să fie sigur că nu este niciun pericol, 
întreabă o fetiță dacă sunt crocodili în apă. 
Aceasta îi spune că nu și Bulă sare. 
După 30 de minute Bulă zice: 
- Cum de nu sunt crocodili? 
- Pentru că le este frică de rechini.

u u u u
Două blonde căutau prin pădure un brad de 
Crăciun.
După o zi întreagă de stat în frig, una dintre ele 
îi spune celeilalte:
-Auzi, n-ar fi mai bine să luăm unul aşa, fără 
globuri? 

u u u u
Ion şi Gheorghe se întâlnesc în pădure.
Gheorghe ducea în braţe un dihor viu.
Ion: - Mă, Gheo, ce faci, mă, cu dihorul?
Gheo: - Apăi, mă, la iarnă, cand o fi frig, îl pun 
la picioare să-mi fie cald.
Ion: - Mă, dar pute, mă!
Gheo: - No, las, că se obişnuieşte el!

u u u u
Soțul către soție: 
- Dragă, vreau să-mi petrec acest concediu ca 
acum 20 de ani. 
- Dar noi suntem căsătoriti numai de 19 ani! 
- Exact!

u u u u
Într-o seară, un om se plimbă prin cimitir.
Nefiind atent, cade într-o groapă.
Omul începe să strige:
- Ajutor! - Ajutooor! - Îmi este frig!
Apare un betiv şi acoperind groapa spune:
 - Păi dacă te-ai dezvelit! 

u u u u
Intră soţia în casă.
- Dragul meu, uite, aici, o bere pentru tine...
Mai trece ceva timp:
- Dragul meu, de ce nu te uiţi la fotbal? Ia zi, vrei 
ceva de mâncare mai special, mai bun ceva?
Soţul, cu o privire îngândurată:
- Ia zi, cât de tare...
- Un pic... aşa... farul din dreapta, capota şi 
parbrizul...

u u u u
Intră un rus într-un bar din Germania şi cere o bere.
- Barmanul aşează pe bar un cartonaş suport 
de pahar şi peste el aşează o halbă. Bea rusul 
berea apoi o cere pe a doua. Barmanul ia hal-
ba goală, se uită pe bar, nici urmă de cartonaş. 
Pune alt cartonaş pe bar şi halba deasupra. 
Rusul bea şi o cere pe a treia. Se uită barmanul 
pe bar, cartonaşul a dispărut. Se gândeşte puţin 
barmanul: ăsta mă lasă fără cartonaşe, îi pun 
berea direct pe bar. Aşa şi face.
- Bea rusul berea, se uită sub halba goală şi 
zice: biscuit niet? 

Să mai și râdem...


