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MESAJUL PREȘEDINTELUI

e scuturăm de pe re-
verul paltonului cei 
câțiva fulgi de zăpa-

dă ai unei ierni, din păcate, 
nu prea generoase. Nici noi 
nu mai  întinerim și nici ier-
nile nu sunt cum erau odată, 
dar, de fiecare dată,  venirea 
primăverii ne bucură sufle-
tul și ne îndeamnă la un nou 
început. Un desen foarte 
inspirat pe care l-am văzut 
zilele trecute - în care trei 
vârstnici munceau, iar trei 
tineri, în spatele unui gard 
stăteau și priveau, butonând 
la telefoane, - ar fi trebuit să 
mă întristeze. Totuși, dim-
potrivă, m-a bucurat. Ironia 
este subtilă, dar benefică 
pentru noi. Suntem o forță, 
dar în primul rând un exem-
plu pentru tânăra generație. 
Voluntariatul și motivarea, 
îmbătrânirea activă, demnă, 
implicarea în viața Cetății nu 
mai sunt rânduri goale scrise 
într-un proiect. Ele sunt o re-
alitate  și asta o demonstrea-
ză activitățile și atitudinea 
activă și civică a asociațiilor 
case de ajutor reciproc ale 
pensionarilor. 

Dragi seniori, 
Ca președinte al Federației 

Naționale „OMENIA”, în nu-
mele meu personal și al 
mem  brilor Comitetului Di-
rector al organizației noastre 
vă felicităm și vă mulțumim 
pentru eforturile pe care 
le-ați depus și rezultatele pe 
care le-ați obținut în dificila 
luptă de a apăra și promova 
drepturile seniorilor din Ro-
mânia în anul care a trecut, 
dezvoltând și îmbunătățind 
serviciile socio-medicale și 
financiare. Am fost, suntem 
și vom fi economia omului 
simplu, lipsit de apărare, vi-
tregit de soartă și de sărăcie. 
Acum, iată, suntem în anul 
2020, un an cu perspective 
de bun augur, cred eu, pro-
vocări, proiecte, aniversări, 
decizii și alegeri de direcție. 

Dar, toate la timpul lor. 
Momentul acesta să-l dedi-
căm, dragi prieteni, cu min-
tea și cu sufletul acelor ființe 
minunate, pogorâte din  Mai-
ca Sfântă, care ne sunt sau 
ne-au fost alături, bunice, 
mame, soții, fiice și priete-

ne. E totuși, primăvară și 
întărind aceste cuvinte, un 
mare poet al românilor, Gri-
gore Vieru, spunea că „feme-
ia este al cincilea anotimp, 
în care natura se odihnește, 
amintindu-și toate florile pri-
măverii, toate privighetorile 
verii, toți strugurii toamnei și 
toate ninsorile iernii.”

Din suflet și din „OMENIE” 
pentru iubitele noastre doam-
ne, cu ocazia zilelor de 1 şi 8 
martie, Federația Națională 
„OMENIA” a C.A.R.P-urilor 
din România oferă în dar un 
măr tişor special şi o floare 
ca mărturie a respectului şi 
dragostei necondiţionate pe 
care le-o purtăm.

Vă dorim o primăvară 
minunată! La mulţi ani, 

doamnele noastre!

Președintele 
Federației Naționale 

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

Inginer
Gheorghe CHIOARU

N

Un Mărțișor 
și un gând 

bun pentru 
anul 2020!
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INTERVIU SORIN MIERLEA

Cât de vulnerabili suntem 
noi, consumatorii, în 
fața tentațiilor din super 

și hiper marketuri? Știm cum 
să alegem un produs de pe 
raft, știm să citim eticheta 
cu polologhia de ingrediente 
și compuși chimici unde in
gredientul principal este de fapt 
în cantitatea cea mai mică? 
Evident că nu, astfel că în acest 
hățiș al consumatorilor rămâne 
să ne  adresăm celor calificați 
în astfel de probleme, cum ar 
fi InfoCons – Asociația pentru 
Protecția Consumatorilor. Este 
costul unui produs principalul 
criteriu în alegerea acestuia, 
primând în fața calității? Au apus 
vremurile când mâncam salam 
cu soia, acum multitudinea 
ofertelor îl fac pe consumator, de 
multe ori, să nu mai știe cum să 
aleagă. Pe fondul acestei lipse 
de educație a consumatorului, 
mulți agenți economici, printro 
publicitate agresivă vin și în
cearcă să determine clientul  

să ia anumite decizii fără săi 
dea toate informațiile necesare. 
Despre acestea și despre multe 
alte aspecte interesante pentru 
noi  în calitate de consumatori 
responsabili  am stat de vorbă 
cu domnul Sorin Mierlea, pre
ședintele InfoCons. 

Ce reprezintă pentru dum-
neavoastră InfoCons? Cum 
a apărut această aven tură? 
Sunteți un fel de SMURD al 
consu mato rilor?

De 17 ani sunt președintele 
InfoCons și, vă spun sincer, că 
nu mai țin minte ce am fă cut 
înainte. Mă identific cu această 
organizație. Cred că In foCons 
reprezintă un mod de viață și a 
apărut dintr-o ne ce  sitate a socie-
tății de aliniere la niște standarde 
europene, chiar înainte de in-
tegrarea României în Uni unea 
Europeană. Cu toate că erau 
și alte mișcări în domeniul 
protecției consu ma torului, In-
foCons-ul a venit cu ceva nou, 
cu ceva european și mult mai 
aproa pe de consumator. Îmi 
place comparația dumneavostră 
că suntem un fel de SMURD 

al consumatorilor, cu adevărat 
așa este și cred că urgența fie-
căruia dintre noi - în afara unei 
probleme de sănătate - este 
atunci când cumpărăm un pro-
dus și constatăm că suntem 
păcăliți trebuie să luăm măsuri. 
Consumatorul, atunci când se 
simte înșelat poate să apeleze 
direct la 021.9615, InfoCons. 

Cum vă desfășurați prac-
tic activitatea, respectiv 
cum decurge investigarea 
unui produs sau a unui 
serviciu? 

Pe de o parte informăm con-
sumatorul cu privire la drep tu-
rile și obligațiile pe care le are, 
monitorizăm piața, alegând anu-
mite produse și le tes tăm com-
parativ, ca fiecare con su mator 
să aibă acces la o informare 
de terță parte, să poată să-și 
aleagă în cunoștință de cauză 
produsele pe care dorește să le 
cumpere, având un tablou real 
cu toate produsele din gama 
respectivă. Astfel, poate să-și 
aleagă produsul care îi convine,  
cu mai multe sau mai puține 
E-uri, cu mai multă sare, cu mai 

“ORICE SUBSTANȚĂ 
de pe acest pământ este 
într-o cantitate ALIMENT, 

într-o cantitate MEDICAMENT 
și într-o cantitate OTRAVĂ!”

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ
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puțin zahăr, cu mai multe sau 
puține grăsimi, cu o calitate mai 
bună sau mai slabă a imaginii – 
dacă vorbim de un televizor, un 
preț mai mare sau mai mic. Ei 
bine, avându-le pe toate poate 
să decidă singur în cunoștință 
de cauză ceea ce dorește să-și 
cumpere.

Pe de altă parte, în momentul 
în care un consumator este 
nemulțumit de un produs 
sau un serviciu poate face o 
sesizare către InfoCons, iar 
noi, în primul rând încercăm 
acest tip de mediere și acest 
concept de soluționare directă 
între consumator și agen-
tul economic pentru a re cu-
pera dauna materială și mo-
rală. În condițiile în care pro-
blema este de competența 
unei autorități publice, care 
poate să investigheze, atunci 
ne în dreptăm către respectiva 
autoritate, urmărind totodată 
ca în termen de 30 de zile 
consumatorul să primească un 
răspuns. Astfel, consumatorul 
are siguranța că va primi un 
răspuns, o informare și de cele 
mai multe ori fiind inteligibilă o 
traducem pentru consumator. 

Din expertiza și experianța pe 
care o avem de atâția ani pe 
piață, în general, consumatorii, 
în proporție de 90% sunt mulțu-
miți de rezultatele realizate în 
urma reclamației, asta dacă 
re clamația îndeplinește con di-
țiile. De foarte multe ori, con-
sumatorii, necunoscându-și 
drep turile și obligațiile pe care 
le au, vin cu anumite sesizări 
sau reclamații pentru anumite 
termene de schimbare a produ-
selor din piață care nu pot fi duse 
la îndeplinire din punctul de 
vedere al respectării legislației, 
astfel  se face o confuzie majo-
ră între comerțul on-line și 
comerțul direct. 

Sunt respectate drepturile 
consumatorilor în Româ-
nia?

În primul rând consumatorii 
nu-și cunosc și nu-și respectă 
dreptul de a face o sezizare, de 
a ridica o problemă, de multe 
ori creându-se această stare 
de spirit gen: „Asta e România, 
nu ai ce să faci!” InfoCons vine 
ca o platformă, un ghișeu unic 
în care consumatorul să nu mai 

fie plimbat de la Ana la Caiafa, 
de la primărie la autoritatea 
X, de aici la autoritatea Z și 
tot așa. Suntem, deci, ghișeul 
unic în domeniul protecției con-
sumatorului fiindcă, pe teritoriul 
României sunt foarte multe 
autorități gen - Societatea Na-
țio nală a Apelor Minerale, Auto-
riatea Națională a Servi ciilor 
Financiar – Bancare, ANPC-ul, 
ANSVSA, etc. Vedeți o groază 
de autorități, ne pierdem în 
acest hățiș, în numere de 
telefon, adrese peste adrese și 
alte minuni. E foarte greu pentru 
consumator să-și găsească o 
rezolvare. 

Timp de câteva decenii, 
românii au fost privați de 
unele bunuri de consum 
care se găseau doar în 
țările de dincolo de cortina 
de fier.  După evenimentele 
din 1989 ne-am aliat și noi 
consumatorilor vestici. Ce 
impact a avut această tre-
cere la democrația con-
sumatorului? 

În primul rând a creat un 
haos la nivelul de decizie a 
consu ma torului. Înainte erau 
acele celebre sloganuri: „Pâinea 
se alege cu ochii nu cu mâna”, 
astăzi trecem de acea tejghea 
de care acum 30 de ani consu-
matorul era de o parte, iar de 
partea cea laltă era vânzătorul. 
Astăzi putem pune mâna pe 
un produs, îl putem analiza, îl 
putem alege. Bineînțeles, acum 
nu mai avem un singur brand de 
lapte, cașcaval, televizor. Acum 
multitudinea și oferta îl fac pe 
consumator, de multe ori, să 
nu mai știe cum să aleagă. Pe 
fondul acestei lipse de educație  
a consumatorului mulți agenți 
economici, printr-o publicitate 
agresivă, vin și încearcă să 
determine clientul să ia anumite 
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decizii fără să-i dea toate in-
formațiile necesare. Astfel, ne 
trezim în fața raftului de unt cu 
o sută și ceva de branduri, dar 
și la multe alte produse. Atunci 
este foare complicat să te apuci 
să citești etichetele la toate, să 
decizi care este mai bun sau 
mai puțin bun.

De aceea, de foarte multe ori 
consumatorul ia decizia în funcție 
de prețul produsului. InfoCons 
vine cu aceste studii și teste 
compa ra tive pe care le pune 
la dispoziția consumatorului 
pentru ca ale gerea acestuia să 
fie cât mai bună. Pentru acest 
lucru am lansat și acea aplicație 
gratuită InfoCons prin care 
scanăm cu telefonul codul de 
bare al produsului având astfel 
toate informările și informațiile, 
nemai putând invoca faptul că 
eticheta este cu un scris prea 
mic sau ilizibil, sau că traducerea 
etichetei din punct de vedere al 
terminologiei, de cele mai mute 
ori este abracadabrantă pentru 
consumator și nu  înțelege 
pro babil anumite terminologii 
care sunt destul de chimice și 
academice pentru un consu-
mator obișnuit. 

Sunt prețurile o unitate 
de măsură în concepția 
consumatorului român, 
adică este prețul criteriul 
suprem în funcție de care 
își alege produsul?

Îmi place să cred și din 
ceea ce văd în ultima perioadă 
consumatorul român nu se mai 
uită întodeauna la preț, mai ales 
că, de cele mai multe ori, agenții 
economici din România și mai 
ales producătorii, importatorii, 
distribuitorii au început să se 
joace un pic. Vedem un preț mai 
mic, dar cutia este la aceeași 
mărime cu cealaltă, gramajul 
este diferit, astfel ți se pare că 

este mai ieftin, dar de fapt, este 
mai scump. În ultima vreme, 
consumatorii care încep să fie 
un pic mai atenți la ce cumpără, 
devin mai sensibili la produs iar 
achiziționarea produsului nu 
mai este doar în funcție de preț.

Vă dau un exemplu: pateul 

cu ficat de gâscă versus pateul 
din ficat de gâscă. Trebuie să 
ținem minte un aspect,  mai ales 
la produsele agroalimentare, de 
îmbrăcăminte etc., ingredientele 
sunt în ordine descrescătoare, 
ceea ce înseamnă că primul 
ingredient este în cantitatea cea 
mai mare, ultimul în cantitatea 
cea mai mică. Astfel, când luăm 
un pateu cu ficat de gâscă, iar 
ficatul este ultimul, înaintea lui 
mai sunt vreo 17 ingrediente, 
trebuie să fim conștienți că 
repectivul produs are doar iz 
de ficat de gâscă. Când este 
din ficat de gâscă și vedem 
că ficatul este pe primul sau 
al doilea loc, înseamnă că are 
cantitatea de ficat mai mare. 
Când discutăm despre astfel 

de produse, automat unul este 
mult mai ieftin decât celălalt. 

Există voci, și nu puține, 
care afirmă și regretă pro-
du sele și calitatea produ-
selor de dinainte de 1989...
Eu nu cred că regretă pro-

dusele și nici calitatea. În primul 
rând regretă vârsta pe care 
o aveau pentru că, în primul 
rând erau mult mai tineri. Este 
adevărat că în acea perioadă 
standardele naționale cu privire 
la acele STAS-uri erau general 
valabile. Acum, mai ales după 
integrarea în Uniunea Euro-
pea nă, există standardul de 
firmă, adică fiecare firmă vine cu 
standardul ei.

Eu cred că și astăzi putem 
găsi produse la aceeași calitate 
sau o calitate superioară celor de 
dinainte de 1989, mai ales dacă 
discutăm de produsele certi-
ficate bio, produse de un anu-
mit standard. Șunca de Praga, 
salamul de vară, salamul de 
Sibiu etc., le găsim și astăzi la 
o calitate poate chiar mai bună, 
dar găsești și substituente ale 
acestor pro duse, de care sun-
tem tentați, ca preț. Hai mai bine 
să aleg un produs premium. Ce 
înseamnă produs premium? Să 
aibă car ne, în primul rând, să fie 
pri mul ingredient pe etichetă. Să 
evităm ingrediente care con țin 
substanțe pe care nu le înțe le-
gem ca terminologie - glutamat 
de potasiu, acid citric sau alte mi-
nuni. Să nu conțină foarte mul tă 
sare, să nu conțină zahăr. Avem 
șuncă de Praga, produs pe care 
îl aveam și înainte de 1989, dar 
acum sunt vreo 20 de sortimente, 
branduri și ajungi să nu te mai 
descurci între ele. Și, atunci, vine 
InfoCons-ul și te ajută să decizi 
între ele, care este mai bun 
calitativ, raportat la preț.

Cum facem față produselor 

Consumatorul 
român, dacă mergem 

într-un hipermarket, 
o să vedem că ia 
produsul din raft 
și-l pune direct 
în coș. Nu se uită 
nici la termenul de 
valabilitate, nici la 
modul de depozitare a 
produsului și nici măcar, 
ceea ce este cel mai 
grav, la ingredientele 
produsului. Este prea 
grăbit și nu mai are 
răbdare să se gândească 
și la sănătatea sa.

“

”
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din import slabe calitativ 
și, de multe ori, chiar no-
cive? Cum se aplică du blul 
standard produselor si mi-
lare, identice, care se găsesc 
și la noi și în afară, dar care 
la noi sunt inferioare?

Noi suntem printre primele 
organizații care au ridicat acestă 
problemă, a dublului standard, 
acum vreo 8 ani, s-au aliniat și 
alți colegi din alte țări, s-a ajuns 
chiar la o directivă europeană. 
Pe timpul președinției Consiliu-
lui Uniunii Europene deținut de 
România s-a închis dosarul pe 
dublul standard. În momentul 
în care discutăm de un pachet 
de cafea sau de detergent, care 
are același tip de ambalaj în 
Germania, Ungaria și România, 
ar trebui să fie și calitatea la 
fel. Ce înseamnă calitatea? 
Sunt produse care au din start 
ingrediente diferite și dacă citim 
eticheta la gumă de mestecat 
din București versus o gumă 
de mestecat din Bruxelles, vom 
vedea că același tip de ambalaj 
cu același tip de informare, 
același brand și producător, 
dar vom vedea la ingrediente 
că apar diferențe. Atunci putem 
să decidem pe care produs îl 
alegem. Problema este atunci 
când igredientele sunt identice, 
dar calitatea este diferită. 
Analiza nu se poate face decât 
într-un laborator certificat. 
Eu cred că astfel de practici, 
odată cu implementarea nor-
me lor europene, vor dispărea. 
Indiferent că avem patru clase 
sau cinci facultăți, consumatorul 
atent va lăsa o pâine pe raft din 
momentul în care citește pe 
etichetă și găsește în pâinea 
respectivă 1, 2, 7, 9 terminologii 
pe care nu le înțelege. Nici nu 
știi dacă mai este pâine sau 
nu cumva un motor diesel! 

Lăsăm mai bine produsul acolo 
și alegem unul care este mai 
aproape de cerința noastră, 
din perspectiva a ceea ce 
cunoaștem. Iar, apli cația gratuită 
InfoCons pentru cei care doresc 
s-o uitlizeze îți aduce un plus 
de siguranță. Vezi mai bine, 
ți se explică și terminologia 
anumitor produse, a acelor 
aditivi. Eu cred că semnalul de 
alarmă trebuie tras și pe tema 
cantităților de sare și zahăr din 
produse. Tot mai multe produse 
conțin zahăr, sare, produse 
la care nici măcar nu ne 
gândim că ar putea să conțină 
aceste ingrediente. O băutură 
răcoritoare carbogazoasă fără 
zahăr are multă sare! La fel și 
cu E-urile. Un sandwich pentru 

copii, din evaluările pe care 
le-am făcut, poate să ajungă și 
la 47 de E-uri! Rețineți, trebuie 
să vorbim și de o educație a 
gustului, formată încă din co-
pi lărie. Orice substanță de pe 
acest pământ este într-o can-
titate aliment, într-o altă can tita-
te medicament dar și otravă. De 
cantitate e vorba! Consumatorul 
trebuie să înțe lea  gă un lucru 
esențial – să-și cunoască 
drepturile și obliga țiile. Obiectivul 
nostru prin cipal este educarea, 
infor ma rea consumatorului încă 
de pe băncile școlii. Am lansat 
chiar un număr de telefon scurt 
InfoCons Junior 021.9615 des-
tinat copilului pentru a înțelege 
și a începe să aibă inițiativă și 
atitudine.

Aplicația InfoCons te ajută să fii un consumator 
educat și să știi ce produse să alegi! Trebuie doar 
să scanezi codul de bare al produsului despre care 
dorești să afli mai multe informații, iar dacă acesta 
se găsește în baza InfoCons, vei știi imediat totul 
despre acest produs. Baza de date și de teste 
comparative este în continuă creștere, noi produse 
adăugându-se zilnic. Aplicația InfoCons este un 
instrument dedicat pentru pro tecția consumatorilor. 
În baza de date InfoCons se regăsesc peste 60.000 
de produse agroalimentare precum și produse de 
îngrijire personală.

Verifică produsul 
după codul de bare!
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C.A.R.P. SATU MARE

„De 68 de ani promovăm 
îmbătrânirea activă și încurajăm 

participarea vârstnicilor 
în societate”

Dea lungul celor 68 
de ani de activitate, 
C.A.R.P. Satu Mare, al 

cărui președinte sunt onorat 
să fiu, a oferit și oferă în con
tinuare servicii financiare celor 
pe care băncile şi instituţiile fi
nanciare tradiţionale, inclusiv 
instituţiile financiare nebanca
re, nu le oferă pentru că sunt 
consideraţi nebancabili. Pe de 
altă parte, C.A.R.P. Satu Mare 
furnizează servicii sociale și 
medicale de cea mai bună cali
tate celor care nu și le pot per
mite. De 68 de ani promovăm 
îmbătrânirea activă și încura
jăm participarea vârstnicilor în 
societate ca cetățeni ale căror 
drepturi trebuie să fie respecta
te, la fel ca în cazul altor cate
gorii de cetățeni.

De asemenea, prin mul
tiplele activități pe care le 
desfășurăm promovăm îm
bătrânirea demnă și oferim 
membrilor noștri posibilitatea 
de a se bucura de activități re

creative specifice vârstei lor. 
Datorită activității onorabile și 
a misiunii pe care o avem, vă 
mărturisesc faptul că oriun
de mă duc pot să vorbesc cu 
zâmbetul pe buze și cu multă 
mândrie despre echipa cu care 
lucrez și căreia nui este indi
ferentă soarta acestui județ, a 
vârstnicilor lui, a viitorului pe 
care trebuie săl clădim pentru 
copiii și nepoții noștri. Doresc 
să mulțumesc tuturor membri

lor C.A.R.P. care ne sprijină în 
misiunea noastră de a le apăra 
drepturile și de ai ajuta să se 
bucure de privilegiile pe care 
le merită. De asemenea,  adre
sez mulțumiri Comitetului Di
rector al Federației Naționale 
„OMENIA” a Caselor de Ajutor 
Reciproc ale Pensionarilor din 
România, partenerilor, colabo
ratorilor, autorităților locale și 
tuturor celor care neau fost 
alături dea lungul timpului.

Președinte 
ec. Lucian MARIȘCA
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File din istoria C.A.R.P. 
Satu Mare

Istoria de 68 de ani a 
C.A.R.P. Satu Mare începe la 
23 septembrie 1952. Atunci a 
fost întocmit, în limbile română 
şi maghiară, actul constitutiv al 
Casei de Ajutor Reciproc din 
oraşul Satu Mare. 

Membri puteau fi pensionarii 
cu domiciliul în raza Raionului 
Satu Mare din Regiunea Ma-
ramureş. Potrivit punctului 2, 
„Scopul acestei case este de-
servirea materială, medicală şi 
culturală a pensionarilor”. Potri-
vit punctului 3, la înfiinţare ar fi 
urmat să fie preluat patrimoniul 
fostului Sindicat Transporturi Fe-
roviare, însă acest lucru nu s-a 
mai întâmplat. Statutul C.A.R.P. 
Satu Mare, parte integrantă din 
Actul Constitutiv, descrie „Sco-
pul şi sarcinile”, „Membrii Casei 
de Ajutor Reciproc a Pensiona-
rilor”, „Structura organizatorică”, 
„Mijloace materiale”, şi ultimul 
capitol, „Dispoziţiuni finale”, 
unde apar şi numele membrilor 
fondatori. Astfel, dintre membrii 
Adunării Generale, în număr de 
aproximativ 50 de persoane, în 
Comitetul de Conducere au fost 
aleşi următorii 9 membri: Matko 
Adalbert, Lerner Majer, Dongo 
Carol, Buteanu Gheorghe, De-
lari Irma, Komaromi Francisc, 
Berey Carol, Szarvadi Rudolf, 
Ionuţiu Alexandru. Din Comisia 
de verificare au făcut parte 3 
membri: Groza Francisc, Vasil 
Vasile, Ivo Iosif.

Delegaţi cu puteri depline 
să îndeplinească formalităţi-
le pentru înfiinţarea Casei de 
Ajutor Reciproc a Pensionari-
lor, prevăzute de decretul nr. 
204/1951 şi instrucţiunile date 
de Ministerul Prevederilor Soci-
ale, au fost desemnaţi următorii 

trei membri:  Buteanu  Gheor-
ghe, Szarvadi  Rudolf şi Matko 
Adalbert. Articolul 2 al Statutu-
lui precizează scopul Casei de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
din Raionul Satu Mare. Acesta 
este “deservirea materială, me-
dicală şi culturală a pensiona-
rilor. Scopul se realizează prin: 

r  Sprijin pentru repartizarea 
pen sionarilor în câmpul 
muncii; 

r  Sprijin pentru trimiterea co-
piilor pensionarilor în institu-
ţii de copii;

r  Organizarea de ateliere 
pentru confecţionarea şi 
re pa rarea încălţămintei şi 
îmbră că mintei;

r  Organizarea de conferinţe, 
excursii;

r  Propunerea de bilete pentru 
spectacole, teatre, concerte, 
circ, etc.;

r  Procurarea de combustibil 
şi mijloace pentru repararea 
locuinţelor;

r  Sprijin pentru acordarea de 
asistenţă medicală şi procu-
rarea de locuri în sanatorii şi 
case de odihnă;

r  Acordarea de împrumuturi 
pe termen lung sau scurt 
precum şi ajutoarele nere-
stituibile în caz de nevoi ex-
cepţionale.”

Aşadar, C.A.R.P. Satu Mare 
s-a înfiinţat în baza Legilor nr. 
21/1924 şi nr. 124/1950. A func-
ţionat conform acestora până 
la apariţia Legii nr. 13/1973. 
Acum îşi desfăşoară activita-

Pagina 6 din Actul constitutiv, 
datat 23 septembrie 1952, în care apar numele și adresele 

membrilor din comitetul de conducere
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tea pe baza Legii nr. 540 din 27 
septembrie 2002 privind ca sele 
de ajutor reciproc ale pensiona-
rilor şi Legii nr. 502 din 17 no-
iembrie 2004 privind asociaţiile 
pensionarilor, pe prin cipiul aso-
ciaţiilor prevăzut în Ordonanţa 
Guvernului nr. 26 din 30 ianu-
arie 2000 cu privire la asociaţii 
şi fundaţii, aprobată prin Legea 
nr. 246 din 18 iulie 2005.

Vechiul sediu, noul club
Organizația C.A.R.P. are un 

dublu rol în comunitatea locală 
din Satu Mare. Pe lângă fap-
tul că este furnizor de servicii 
financiare, C.A.R.P. dezvoltă 
şi încurajează legăturile inter-
umane. În vechiul sediu situat 
pe Bulevardul Transilvania nr. 5 
din municipiul Satu Mare, în 23 
august 2016 s-a inaugurat noul 
club. Suprafața incintei este de 
100 de metri pătrați și, așa cum 
spunea și președintele Lucian 
Marișca, pensionarii pot profi-
ta de acest spațiu pentru a-și 
serba zilele de naștere ori pen-
tru organizarea unor lansări de 
carte sau altor evenimente me-
nite să le umple timpul.

Schimb de experiență 
cu colegii de la 

C.A.R.P. Timișoara
C.A.R.P.-urile din toată țara 

au făcut un obicei din a orga-
niza diferite vizite pentru a face 
schimb de experiență și a învăța 
unii de la ceilalți. În acest sens, 
C.A.R.P. Satu Mare a fost me-
reu deschis în a primi oaspeți 
care au o experiență mai vas-
tă și îi pot ajuta pe pensionarii 
din Satu Mare. C.A.R.P. Satu 
Mare are relații bune cu mai 
multe asociații de același profil 
din țară, însă în acest sens, cu 
siguranță una dintre legăturile 
cele mai frumoase s-a realizat 

cu membrii C.A.R.P. Timișoara, 
care au făcut o vizită în munici-
piul Satu Mare. Oaspeţii timişo-
reni au subliniat atunci în cadrul 
discuțiilor purtate cu conduce-
rea din Satu Mare că, îmbătrâni-
rea activă este un concept care 
trebuie să devină un element de 
cultură naţională bazat pe o so-
cietate a tuturor vârstelor.

Din acest motiv organizațiile 
tip C.A.R.P. s-au dezvoltat mult 
în ultimul timp oferind o serie de 
facilităţi membrilor și nu doar 
sub formă de ajutoare financi-
are. “Noi la Timişoara avem un 
cenaclu literar, o formaţie, avem 
în cadrul organizaţiei noastre, la 
sediu, şapte cabinete medicale, 
avem o sală de spectacole, se 
joacă şah, rummy. Avem o ac
tivitate destul de laborioasă şi 
membrii se implică activ pen

tru că din partea statului nu am 
primit niciun ban, nu am primit 
nici scutire de impozit cu toate 
că legislaţia prevede acest lu
cru. Am reuşit tot ce avem nu
mai din eforturi proprii şi cred că 
acelaşi model se poate imple
menta şi la Satu Mare prin efor
turile comune ale membrilor. 
Persoanele mai în vârstă pot 
avea o viaţă activă“, a explicat 
în cadrul întâlnirii Ştefan Petru, 
consilier în cadrul C.A.R.P. Ti-
mişoara. Președintele C.A.R.P. 
Satu Mare, economist Lucian 
Marișca a menționat că, pe vii-
tor, orga nizația își propune să își 
diversifice activitatea culturală, 
dar și cea care privește oferirea 
de servicii medicale. Însă susți-
nerea acestor activități trebuie 
să vină și din partea membrilor 
comunității locale.
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Fiecare zi, pentru noi, pen-
sionarii, e un motiv de bu-
curie, un nou început. Noi, 

pensionarii, ne bucuram tot tim-
pul că ne-a mai dat Bunul Dum-
nezeu încă o zi. Aceste senti-
mente ne încarcă pe noi mai ales 
primăvara, umplându-ne sufletul 
cu întinerirea naturii împletită cu 
amintirile tinereţii. O extraordina-
ră atenuare a sentimentelor îm-
bătrânirii, când erupe în jurul tău 
atâta tinereţe a naturii, cu verde-
le crud şi florile multicolore.

Aceste stări le-am trăit zilele 
trecute (11 aprilie 2019), aflân-
du-mă la o manifestare pe care 
n-o voi uita, la C.A.R.P. “Mil-
cov” Focşani. Îmi este cunoscut 
de peste o jumătate de veac 
preşedintele Asociației, domnul 
Sandu Ploscaru, pensionar ca 
şi mine, apropiat ca vârstă, dar 
şi ca sentimente faţă de oamenii 
în vârstă, mai ales prin faptul că 
sloganul Asociaţiei este “avem 
grijă de oameni”.

Pentru pensionarii Asociaţiei, 
manifestarile organizate sunt de 
o mare diversitate şi atractivita-
te, încât pe cei mai mulţi îi fac să 
trăiască sentimentul că nu sunt 
nici uitaţi, nici neglijaţi, dar şi pe 
acela că anii pe care Dumnezeu 
ni i-a mai dat sunt plini de bucu-
rie, nu de amărăciune, tristeţe şi 
singurătate.

Am citit programul acestor 
manifestări cultural-educative 
pe parcursul unui an: un Pliant 
publicitar care prezintă Asocia-
ţia, realizat cu măiestrie prin mij-
loace şi forţe proprii, întâlnirea 
de suflet pe tema “Tradiţii pas
cale de la Florii până la Ispas”, 
expoziţia de felicitări cu motive 

pascale, 4 excursii şi pelerinaje, 
sărbătorirea Zilei Internaţionale 
a Persoanelor Vârstnice (1 Oc-
tombrie), “Cu seniorii în jurul bra
dului” de Crăciun, cântece pre-
gătite de grupul vocal “Milcovia” 
al Asociaţiei. Iată câtă diversitate 
a Asociaţiei pentru membrii săi. 

La această manifestare am 
fost invitat, alături de Corina Aia-
coboae de la Biblioteca Judeţea-
nă “Duiliu Zamfirescu” şi Vasile 
Ţibria, profesor pensionar ca şi 
mine, amândoi de mare ajutor 
Asociaţiei. Aş menţiona aici co-
laborarea fructuasă a Asociaţiei 
cu Biblioteca Judeţeană, unde 
unii seniori au descoperit taine-
le IT-ului. Tot acolo, la cercurile 
organizate de Bibliotecă, seniorii 
Asociaţiei participă activ la Cer-
cul de literatură şi teatru al Bi-
bliotecii, aflaţi în parteneriat; de 
fapt, seniorii sunt aproape nelip-
siţi de la manifestările organizate 
de Bibliotecă.

Ziua de 11 aprilie, dedicată 
sărbătorilor între Florii şi Ispas, 
a cuprins un dialog între cei in-
vitaţi şi pensionari, parcurgând 

pe rând momentele şi trăirile 
religioase ale acestei perioade, 
din tot spaţiul românesc, dar mai 
ales din Vrancea arhaică, pe 
care le cunoşteam din copilărie, 
atât eu, cât şi profesorul Ţibria. 
Conform tradiţiei, manifestarea 
s-a încheiat cu sceneta amintită, 
dar şi cu o masă festivă (bine-
înţeles de post), dar şi cu daruri 
pentru pensionari.

A fost o zi în care am avut 
sentimentul că pensionarii mai 
pot trăi frumos, dacă cei alături 
de ei, cum este Asociaţia CARP 
“Milcov”, le sunt aproape. Feli-
citări acestor oameni minunaţi, 
care le fac pensionarilor astfel 
de zile încântătoare, alături de 
urarea “Un Paşte fericit!“.

Sucesul tuturor activităților 
stă în munca de echipă care se 
desfășoară în cadrul asociației. 
Aici vă întâlniți și cu generația 
tânără: cu Găbița, cu Dana și 
Carmen. Mulțumim și senioare-
lor: Iordana, Lenuța, Vica! Sunt 
receptive și cu dare de mână.

Profesor Ştefan NEAGU
Monitorul de Vrancea

C.A.R.P. “MILCOV“ FOCȘANI

Bucuriile vârstei a treia
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La Clubul Centrului Social 
Multifuncțional din cadrul 
Asociației C.A.R.P. „Ana 

Aslan” Brăila, zilnic, chiar și în 
zilele de repaus, sâmbăta și du-
minica, se desfășoară mici „răz-
boaie ale minții”, taberele fiind 
constituite din împătimiți ai jocu-
lui de șah. Cu precădere, pensi-
onari, care au găsit  în generosul 
spațiu al Palatului - denumire 
intrată în limbajul cotidian al lo-
cuitorilor de la Dunăre - un mij-
loc eficient și util de petrecere a 
timpului liber.

Îi regăsim cu regularitate pe 

Constantin Căvescu, Neculai 
Lungu, Nicu Mihalache, Marin 
Teodor, Dan Pănescu, Grigo-
re Nanu, Constantin Guzgulea, 
Matei Buricea, Gheorghe Plo-
peanu, Nicu Goleanu, Gheorghe 
Badiu, jucători care „mănâncă 
șah pe pâine”, avântându-se în 
luptă, cum spuneam, cu tot ce 
au mai de preț: inteligența.

Recent, aici, în colaborare cu 
Clubul de Șah „Micul Prinț”, coor-
donat de șlefuitorul de talente Iu-
lian Preda a avut loc o întrecere 
la care au participat peste 40 de 
șahiști de toate vârstele. La pre-
miere – un moment cu deosebită 
semnificație: celui mai tânăr con-
curent, un  „mic prinț” de numai 
5 anișori, Răzvan Dunca, i-a fost 

înmânată o diplomă de către cel 
mai în vârstă participant, dom-
nul inginer Constantin Căvescu. 
Răzvan Dunca a replicat ca la 
șah, oferindu-i venerabilului par-
ticipant un premiu pe măsură.

Demn de remarcat este faptul 
că în perioada 7 – 16 februarie, la 
Palatul pensionarilor brăileni, cu 
sprijinul nemijlocit al președintelui 
Asociației C.A.R.P. „Ana Aslan” 
Brăila”, domnul economist Ilie 
Dudulea și al vicepreședintelui, 
domnul jurist Aurel Hârjoghe, 
s-a derulat una din semifinalele 
zonale ale campionatul național 
de șah individual, la care au par-
ticipat, alături de șahiști brăileni, 
și sportivi din județele Timiș, 
Brașov, Dâmbovița, Constanța, 
precum și din București.

C.A.R.P. “ANA ASLAN“ BRĂILA

Șah... la Palatul brăilean, 
pentru toate vârstele!

Jurnalist  
Virgil MATEI 

Revista Casa Speranței
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Către sfârșitul lunii ianuarie 
din acest an, asociația noas-

tră i-a avut oaspeți pe mem brii 
conducerii Uniunii Ziariștilor 
Profesioniști din România, în 
frunte cu președintele acesteia, 
distinsul domn Doru Dinu Glă-
van, vizita fiind prilejuită de 
întrunirea membrilor Filialei 
Brăila a U.Z.P.R., constituită 
din ziariști din media locală 
brăileană. Patru dintre aceștia, 
e vorba de jurnaliștii Costel 
Pătrășcan - caricaturist,  An-
gela Burtea, Ghinea Mitrea și 
Vergil Matei sunt și membri 
ai Cenaclului Literar „Casa 
Speranței”. Cu această ocazie, 
delegația a fost întâmpinată de 
domnul președinte  Ilie Dudulea 
și domnul vicepreședinte Aurel 
Hârjoghe cu care s-au  între-
ținut într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

Înaintea debutului întâlnirii 
cu ziariștii, gazdele au invitat 
delegația să viziteze clădirea 
recent dată în folosință, membrii 
acesteia apreciind la superlativ 
condițiile în care se desfășoară 
activitatea asociației, felicitând 
sincer pe gazde pentru  reali za-
rea acestui ansamblu arhitec-
tonic, cu adevărat un palat al 
pensionarilor, de referință în rân-
dul asociațiilor de profil din țară.

La întâlnirea cu jurnaliștii,  
domnul președinte Doru Dinu 
Glăvan, cât și ceilalți membri ai 
conducerii centrale ce formează 
consiliul director al U.Z.P.R, 
jurnaliștii și publiciștii Mihai 
Milca, Miron Manega, Firiță Carp 
și Răzvan Onesa au prezentat 
câteva dintre preocupările 
pentru creșterea rolului acestei 
or ganizații profesionale a jurna-
liștilor, pentru apărarea dreptu-
rilor membrilor săi, adresând 
totodată, îndemnul la unitate și 
solidaritate.

În semn de apreciere, con-
du cerea U.Z.P.R. a acordat Fili-
a lei Brăila Placheta și Medalia 

„U.Z.P.R. 100, 1919 – 2019” 
in stituite cu prilejul aniversării, 
în 2019 a 100 ani de la înființa-
rea U.Z.P.R. Totodată, a acordat 
colegilor jurnaliști Mihaela Dan, 
Costel Emilian Pătrășcan și 
Ema noil Dobrescu distincția 
„Credință și Loialitate” pentru 
devoțiunea, străduința, perseve-
rența și puterea de a sluji actul 
jurnalistic și publicistic”.

La finalul întâlnirii, oaspeții, 
apreciind încă odată ambianța 
plăcută în care s-a desfășurat 
întâlnirea, ospitalitatea cu care 
au fost întâmpinați, în semn 

de prețuire pentru gazde, au 
semnat în Cartea de Onoare a 
Asociației.

Demn de remarcat este fap-
tul că, urmare a vizitei între-
prinse, cunoscându-se deschi-
de rea Asociației C.A.R.P. „Ana 
Aslan” Brăila de a susține crea-
tivitatea literară și artistică, 
aceasta va asigura de acum 
înainte cadrul de întâlnire al 
jur naliștilor membri ai Filialei 
Brăila a U.Z.P.R. într-un spațiu 
generos al Centrului Social 
Mul ti funcțional, o componentă 
importantă a acestui edificiu. 

Conducerea 
Uniunii Ziariștilor 

Profesioniști 
din România 

oaspete a 
C.A.R.P. Brăila
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Urmând pilda înaintaşilor, 
strădania acestora de 
a mai pune o cărămidă 

“la temelia casei noastre“ am 
păşit deja sub bune auspicii 
în a doua parte a trimestrului 
I din 2020. An de an asociaţia 
noastră, prin rezultatele po-
zitive obţinute pentru întraju-
to rarea oamenilor, a trecut 
cu bine proba timpului. O do-
va dă concludentă este fap-
tul că pensionarii au păşit cu 
încredere în această mare fa-

milie, că rândurile C.A.R.P. 
Ale xandria, fondată la 27 mai 
1952, au tot crescut iar la ora 
actuală numără peste 12.000 
de membrii. Pentru a face 
faţă volumului de muncă tot 
mai ridi cat, cerinţelor şi exi-
gen ţe lor anului 2020, asocia-
ţia a făcut o importantă inves-
tiţie: a im plementat în reţeaua 
de calculatoare un nou pro-
gram XSOFT, s-a dotat cu 5 
imprimate noi, calculator ser-
ver, program antivirus cu li-
cen ţă, plus consu m abilele 
necesare.

În continuare, la nivelul 
asociaţiei, se fac paşi impor-
tanţi potrivit scopului social. În 

baza “Programului de ratificare 
a măsurilor luate de Consiliul 
Director“, Casa de Ajutor Re-
ciproc a Pensionarilor Alexan-
dria îşi desfăşoară activitatea 
şi în anul 2020 conform pre-
vederilor statutare, de ajutor 
reciproc şi de protecţie socială 
a membrilor săi. Omenii bene-
ficiază de facilităţi la acordarea 
de împrumuturi, în funcţie de 
mărimea acestora, acelaşi lu-
cru şi în cazul dobânzilor la îm-
prumut.  Membrii care au îm-
prumuturi beneficiază, în cazul 
depunerii în avans a ratelor, de 
recalcularea dobânzii achitate 
conform contractului semnat la 
acordarea împrumutului. 

C.A.R.P. ALEXANDRIA

O MARE FAMILIE,
cu peste 12.000 de membri

Președinte 
Ing. Gherghina DRĂGUȘIN
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Am intrat în ultima parte a 
trimestrului întâi din 2020. 

Conducerea Casei de Ajutor 
Reciproc Alexandria aplică 
deja măsuri importante în fo-
losul membrilor săi. Consiliul 
Director, având alături întregul 
colectiv de salariaţi, respec-
tând Statutul asociaţiei, rămâ-
ne alături de oameni şi nevoile 
lor aplicând măsuri importante  
în scop de caritate, non pro-
fit, întrajutorare mutuală şi de 
protecţie socială. Dovadă sunt 
prevederile din „Programul de 
ratificare a măsurilor luate de 
Consiliul Director, cu aplicare 
de la 1 ianuarie 2020”. Toate 
aceste prevederi sunt consem-
nate în articolul ”O mare fami
lie a seniorilor” semnat de dna 
ing. Drăguşin Gherghina, pre-

şedintele C.A.R.P. Alexandria, 
cu ocazia publicării primului 
număr din acest an al revis-
tei ”Glasul Senectuţii”. Într-un 
spaţiu tipografic generos sunt 
prezentate, de asemenea, 
rezultatele pozitive din 2019 
ale asociaţiei, succese  care 
constituie o bună bază pentru 
activitatea actuală, după cum 
su blinia doamna Drăguşin în 
articolul ”Privind spre viitor”.

Sumarul tinerei noastre re-
viste, ajunsă acum la numărul 
3, cuprinde o tematică variată 
legată atât de activitatea aso-
ciaţiei cât şi de viaţa culturală. 
În paginile acesteia, membrii 
noștri, dar şi alţi cititori, întâl-
nesc condeieri importanţi din 
municipiu şi din alte localităţi 
teleormănene. Publicaţia este 

la dispoziţia celor interesaţi şi 
în sala de lectură a Bibliotecii 
Judeţene ”Marin Preda”. Ne 
bucurăm să aducem în prim 
plan consemnarea de la prima 
pagină ”Caligrafii pe o lacrimă 
– Icoana mamei”, a poetului 
şi publicistului Florea Burtan, 
membru al Uniunii Scriitorilor 
din România; tot acesta este 
autorul unei poezii cu multă 
sensibilitate ”Casa părinteas
că”. Pe prima pagină este şi 
mesajul Consiliului Director 
cu urări de sănătate şi ferici-
re adresate fetelor, mamelor 
şi bunicilor – fiinţe delicate cu 
ocazia zilelor de 1 şi 8 martie. 

Prolificul profesor Gheorghe 
Olteanu (Delaclăniţa), care în 
urmă cu ceva timp a fost oas-
pete al clubului C.A.R.P. Ale-

Din nou în mâna cititorilor

Ca asociaţie de ajutor reci-
proc şi în anul 2020 vom fi alături 
de membrii cu grave probleme 
de sănătate care au probleme 
locomotorii. Pe baza actelor 
medicale celor îndreptăţiţi le vor 
fi repartizate fotolii rulante pe 
perioada vieţii, în baza anchetei 
sociale. Ajutorul bănesc pentru 
deces se acordă în funcţie de 
vechime şi de contribuţie con-
form grilei, începând cu 3 luni la 
6 luni de la intrarea în asociaţie. 
Persoanele cu pensii mici, până 
în 820 lei  primesc odată pe an 
ajutoare nerambursabile în va-
loare de 80 de lei.

Un capitol important este 
acela legat de acordarea de 

com pensații. Membrii C.A.R.P. 
care merg la tratament în sta-
ţiuni balneare primesc o com-
pensaţie de 70 lei de persoană, 
o dată pe an. S-au stabilit com-
pensaţii şi celor care merg în 
excursii. Se acordă 50 la sută 
din costul total al transportului  
pentru excursii de o zi, iar pen-
tru excursii de mai multe zile se  
acorda tot 50 la sută din trans-
port. Pentru membrii cu pensii 
până la 800 lei se organizează, 
odată pe an, excursie de o zi 
gratuit. În cazul deplasărilor de 
mai multe zile cazarea şi masa 
vor fi suportate de fiecare ex-
cur sionist. La Târgul de Carte 
Gau deamus – Bucureşti, ce 

are loc anual, se organizează 
o excursie gratuită pentru se-
niorii care vor să fie prezenţi 
la acest “festival al noutăţilor 
literare“. De consemnat este şi 
faptul că membrii C.A.R.P. Ale-
xandria care doresc să vizio-
neze gratuit fil me la cinemato-
graf, Consiliul Director aprobă 
20 de bilete lunar. 

Nu se pot cuprinde în câte-
va rânduri obiectivele progra-
mului din 2020, un lucru este 
sigur: Consiliul Director va fi 
permanent ancorat în realita-
tea de fiecare zi, pentru a pu-
tea să-şi  îndeplinească exem-
plar obligaţiile asumate spre 
binele membrilor săi.
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xandria, când a lansat lucrarea 
”Ambasadorii Alexandriei”, con-
tinuă să ne încânte cu produc-
ţiile sale literare, ultima carte 
– din care am făcut o mică se-
lecţie în acest număr al revistei 
- poartă titlul ”Câştigat Ridendo 
Mores”. Am primit la redacţia 
publicaţiei o lucrare extrem de 
interesantă, pe care am pre-
zentat-o la rubrica ”Semnal” - 
autor Nicolae Drăguşin, fiu al 
Municipiului Alexandria. Cititorii 
fac cunoştinţă cu ”O carte des-
pre trecutul nostru, aşa cum a 
fost”. Ne-am făcut o datorie de 
onoare ca la rubrica Breviar să 

reamintim cititorilor de proza-
torul şi criticul literar Gheorghe 
Stroe – autorul unui număr de 
10 cărţi -, plecat dintre noi în 
urmă cu trei ani. Un talent ieşit 
din comun, după cum aprecia 
poetul Florea Burtan.

La fel ca în numerele anteri-
oare ale revistei ”Glasul Senec-
tuţii” şi acum consemnăm ală-
turi de poeţi şi scriitori, oameni 
cu preocupări în lumea artelor 
vizuale. După Sculptorul Doru 
Drăguşin, un demn urmaş al lui 
Brâncuşi şi maestrul penelului 
Teo Şerbănescu, un teleormă-
nean aflat în orizonturi cultu-

rale internaţionale,aducem în 
atenţie o doamnă ce dovedeş-
te un talent deosebit: doamna 
profesoară pensionară Florica 
Olteanu. Picturile acesteia în 
număr de 13 beneficiază de un 
spaţiu generos.

Profesorul pensionar, Ba-
dea Negreanu, vechi membru 
al C.A.R.P., acum trecut de 80 
de ani, având alături un mai 
”tânăr” dascăl - Nicolae Dina 
şi el în rândul seniorilor, după 
ani de trudă au isprăvit de 
documentat, scris şi tipărit 
”Monografia comunei Ştoro
băneasa”, o lucrare de 382 de 
pagini bogat ilustrată, succint 
prezentată în paginile revis-
tei. Autorii, oameni cu un mare 
prestigiu în comunitate, au do-
rit să lase moştenire ceva ma-
terial ”o carte de aur a satului” 
scrisă cu dragoste pentru oa-
menii locului.

Stârnesc interes şi artico-
lele care fac o incursiune ro-
mantică în trecutul municipiului 
reşedinţă de judeţ, cum sunt: 
”Urbea noastră, de la felina
rul cu seu, la becul cu leduri” 
şi ”Alexandria – file de istorie. 
Cum să nu iubeşti oraşul!” 
unde pe lângă date documen-
tare sunt prezentate şi vechi 
imagini ale așezării din Câmpia 
Burnasului.

Fiindcă primăvara bate la 
uşă, prin intermediul unui foto-
reportaj am reamintit tinerilor, 
părinţilor şi bunicilor că prin 
grija primăriei municipiului, a 
edilului şef Victor Drăguşin, 
Parcul Pădurea Vedea o ade-
vărată oază de verdeaţă şi li-
nişte – în haină nouă - îşi aş-
teaptă vizitatorii. 

Constantin DRAGNEA, 
Vicepreşedinte 

al C.A.R.P. Alexandria
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PLATFORMA AGE EUROPE

Obiectivele Platformei 
Europene AGE 

pentru anul 2020: 
consolidarea unei 

lumi în care drepturile 
omului stau la baza 
evoluțiilor sociale, 

economice și de mediu

Anul 2019 a fost un an decisiv pentru 
viitorul Europei prin alegerile pentru 
Parlamentul European și nominali-

zarea unei noi Comisii, pentru a menționa 
doar două evoluții instituționale majore ale 
UE. Tocmai am intrat în 2020, un nou an și 
un deceniu care arată la fel de interesant și 
de provocator pentru toate generațiile.

Care sunt principalele repere 
pentru 2020 ale AGE?

Ca rețea europeană care promovează 
interesele a milioane de cetățeni cu vârsta 
peste 50 de ani din Uniunea Europeană, 
AGE are proiecte și așteptări ambițioase 
pentru 2020: „Cel mai important, vom con
strui pe activitățile de advocacy de anul tre
cut care au atras atenția factorilor de decizie 
privind provocarea demografică a Europei și 
nevoia respectării drepturilor omului la toate 
vârstele. Mizăm pe buna noastră colabora
re cu vicepreședintele Comisiei Europene, 
doamna Dubravka Šuica, al cărei portofoliu, 
pentru prima dată în istoria Uniunii Europeîn istoria Uniunii Europe istoria Uniunii Europe
ne, include problemele democrației și demoși demo demo
grafiei. Prin  intermediul rețelei noastre, vom 
colecta contribuții pentru a informa redacta
rea cărții verzi privind îmbătrânirea, anunțată 
în scrisoarea de misiune a vicepreședintelui 
Šuica. Această lucrare va evalua dacă siste lucrare va evalua dacă siste
mele naționale de protecție socială sunt po
trivite pentru a face față nevoilor populației 
vârstnice din UE.”

AGE vow for 2020: 
strengthening a world 

where human rights 
underpin social, 

economic & environmental 
developments

2019 was a decisive year for the future of 
Europe with the European Parliament 
elections and the nomination of a new 

Commission, to mention just two major EU in-
stitutional developments. We have just entered 
2020, a new year and a new decade which look 
equally exciting and challenging for all genera-
tions.

What are 2020 key 
milestones for AGE?

As a European network voicing and promo-
ting the interests of millions of citizens aged 
50+ in the European Union, AGE has ambitio-
us projects and expectations for 2020: „Most 
importantly, we will be building on last year’s 
successful advocacy work which further brou
ght attention of policy makers to Europe’s de
mographic challenge and the need to respect 
human rights at all ages. We count on our good 
cooperation with European Commission Vice 
President Ms Dubravka Šuica whose portfolio, 
for the first time ever in the history of the Euro
pean Union, includes the issues of Democracy 
and Demography. Through our membership 
we will collect input to inform the drafting of 
the Green Paper on Ageing announced in Vice 
President Šuica’s mission letter.This paper 
will assess whether national social protection 
systems are fit to deal with the needs of EU 
ageing population.”
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Platforma Europeană AGE 
ini țiază în 2020 o dez-
batere despre un su-

biect relativ nou, însă de o 
importanță mare atât pentru bu-
năstarea persoanelor vârstnice, 
cât și pentru dezvoltarea socia-
lă și reducerea decalajelor între 
generații: alfabetizarea digitală 
versus fake news (știri false). 

De ce sunt vârstnicii 
mai predispuși 

să răspândească știri 
false în mediul online?

Într-o societate modernă di -
gi talizată, care se bazează ne în-
cetat pe mijloace digita le pentru 
comunicare și infor ma ție, și cu 
adulții în vârstă care folosesc tot 
mai mult internetul, dezvoltarea 

competențelor on li ne devine 
imperativă. Cu toate acestea, 
prevalența anal fa betismului 
digital în rândul cohortelor mai 
în vârstă din UE rămâne în mod 
izbitor scăzută față de orice alte 
grupe de vârstă. 

În documentarea acestei 
problematici, Platforma AGE 
citează un articol recent din 
Guess și Tucker (2019) care 
arată că adulții cu vârsta de 
peste 65 de ani sunt predispuși 
până la de șapte ori mai mult 
să disemineze știri false.

Studiul nu a tras o conclu-
zie cu privire la motivul pentru 
care utilizatorii mai în vârstă au 
mai multe șanse să disemine-
ze știri false în mediul online, 
dar cercetătorii indică două 
teorii posibile. Prima este ace-
ea că persoanele în vârstă, 
care au început să utilizeze 
internetul mai târziu, nu dețin 
competențe digitale în aceeași 

măsură ca tinerii. A doua se 
referă la declinul cognitiv oda-
tă cu înaintarea în vârstă, fapt 
care predispune vârstnicii să 
cadă pradă farselor. 

Un proiect 
european inedit 

Proiectul DIGITOL, imple-
mentat de Platforma AGE și 
parteneri din 4 țări membre 
UE, va aborda nevoia emer-
gentă de o mai bună alfabeti-
zare digitală în rândul adulților 
în vârstă în filtrarea știrilor fal-
se care promovează discur-
suri nefondate, de instigare la 
ură, atitudini discriminatorii, 
naționalism radical sau rasism. 
Astfel, proiectul își propune 
să combată discriminarea, să 
promoveze coeziunea soci-
ală, solidaritatea și cetățenia 
activă a persoanelor în vâr-
stă prin creșterea gradului de 
conștientizare cu privire la rolul 

Sociolog 
Ionuț ARDELEANU

COMPETENȚE DIGITALE VERSUS ȘTIRI FALSE

Dezbateri europene 
despre protejarea 

seniorilor 
în mediul online
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dezinformării prin intermediul 
social media și prin mijloace 
digitale.

Ce putem numi 
știri false?

The Hayner Public Li-
brary definește știrile false ca 
informații răspândite cu încer-
carea deliberată de a induce în 
eroare, în special pentru câștig 
financiar sau politic. Informațiile 
pot fi inventate, manipulate sau 
prezentate în afara contextului 
sau cu o înclinare ideologică 
deliberată. Satirele (știri fabri-
cate care iau aspectul unor co-
mentarii pline de umor, fără a fi 
neapărat rău intenționate), dar 
și opiniile pot conduce, de ase-
menea, la dezinformare atunci 
când sunt luate “de bune”.

Autorii știrilor false 
profită de mai mulți factori: 

EROARE DE CONFIRMARE: avem  tendința 
de a interpreta noile dovezi ca o confirmare a con-
vingerilor noastre existente.

„CAMERE DE ECOURI” (ECHO CHAM-
BERS): credințele noastre sunt amplificate și întă-
rite de comunicarea și repetiția în cercuri închise de 
persoane cu gânduri/idei similare.

BALOANE DE FILTRARE: algoritmii site-urilor 
ne izolează prezentând doar informații personaliza-
te, considerate a fi cele pe care dorim să le vedem. 

TEORIA REPETIȚIEI: cu cât întâlnim mai des 
o poveste sau un „fapt”, cu atât este mai pro babil să 
credem că este adevărată.

SUPRAÎNCĂRCAREA INFOR MA ȚIO NA LĂ: 
ca   pa  ci tatea noastră de a lua decizii corecte este re-
dusă atunci când întâlnim mai multe informații de-întâlnim mai multe informații de- mai multe informații de-
cât suntem capabili să prelucrăm.

EVITAREA INFORMAȚIILOR: evităm infor ma  -
țiile care ne fac să ne simțim copleșiți sau incomod.

SATISFĂCĂTOR: încetăm să căutăm infor mații 
de îndată ce găsim un răspuns care se pare satisfă-
cător.

Câteva sfaturi pentru 
a evita știrile false:

CITIȚI DINCOLO DE TITLU - Ti-
tlurile sunt adesea exagerate sau 
chiar falsificate pentru a atrage click-
uri. Titlurile cu majuscule și puncte de 
exclamație încearcă să atragă atenția 
și să manipuleze emoțiile.

VERIFICAȚI DATA - Evenimente-
le vechi pot fi recirculate pentru a in-
duce în eroare cititorii despre adevă-
rul evenimentelor actuale.

VERIFICAȚI SURSA - Verifica-
rea adresei URL: multe site-uri false 
de știri imită surse de știri autenti-
ce, făcând mici modificări la adresa 
URL. (De exemplu, abcnews.com.co 
este o sursă de știri nelegitimă care 
încearcă să înșele cititorii prin imitarea 
abcnews.com.) Revizuirea formatării: 
greșelile de ortografie, conținutul slab 
și greșelile gramaticale sunt adesea 
semne ale unei surse nesigure.
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În articolul despre “teoria fe-“teoria fe-
restrelor sparte” am prezen-
tat modul prin care William 

Bratton, angajat al poliției din 
New York a redus criminali-
tatea organizată, din marea 
metropolă americană cu 50% 
în numai 27 de luni, atacând 
criminalitatea măruntă, izolând 
și rezolvând problemele minore 
care erodau viața cetățenilor 
fără a-i pune neapărat în peri-
col fizic.

În rezolvarea problemei a 
pornit de la ideea că dacă repari 
geamul ce abia s-a spart, nu 
vor fi sparte și celelalte, dacă 
strângi gunoaiele imediat ce 
apar, nu vor apărea grămezi 
de gunoaie aruncate pe 
trotuare, în parcuri iar dacă 
ataci criminalitatea măruntă vei 
reduce și marea criminalitate. 
În acest mediu neîngrijit, în care 
valorile morale, etice ori legea 
nu sunt respectate, cetățeanul 

are tendințe de a se comporta, 
în consecință, imoral și ilegal.

În ultimul articol “De la teoria 
ferestrelor sparte la Kaizen” 
am prezentat rețeta janoneză 
a valorificării ideilor mai mici, 
mărunte pentru a perfecționa 
continuu un produs, un busi-
ness, o activitate.

Inovația de la cel mai mare 
producător de automobile din 
lume, Toyota, ne arată că orice 
lucrător era încurajat să sem-
naleze o eroare și să ceară o 
remediere pentru binele pro-
cesului de asamblare. În acest 
fel el se implica activ și respon-
sabil în procesul de producție, 
raportând probleme vizibile de 
la nivelul de jos.

Un instrument Kaizen foarte 
apreciat și care favorizează 
procesul prin care angajații 
participă cu idei, sfaturi, invenții 
sau sugestii la îmbunătățirea 
procesului de producție este 
“cutia de sugestii”.

Prin acest mijloc de per-
fecționare a proceselor în ca-
drul unui business japonez 
peste 75% din angajați au fost 

implicați în sistem, iar rata de 
aplicare a sugestiilor primite de 
conducere a fost de aproxima-
tiv 95%.

Motivațiile contrar așteptă-
rilor unui occidental nu o con-
stituie banii, deoarece în me-
die primesc 3,88 dolari pentru 
o idee. Pentru cea mai bună 
sugestie a anului, Toyota oferă 
angajatului o recompensă nu-
mită “Premiul Prezidențial”, 
râvnit de toți angajații. Nu este 
nici o sumă mare de bani, nici 
o mașină de ultimă generație, 
nici o vacanță în locuri exotice. 
Acesta este un stilou, doar 
atât.

Președintele Toyota men-
ționa la un moment dat că mun-
citorii acestor uzine furnizează 
1,5 milioane de sugestii, din 
care 95% sunt puse imediat în 
practică.

De fapt, încă de la mijlocul 
secolului al XX-lea psihologul 
B.F. Skiner a recunoscut re-
compensa ca un instrument 
puternic de formare a compor-
tamentului.

Spre deosebire de Japonia, 

OPINIE

Economist 
Giorgică BĂDĂRĂU

Kaizen, recompense 
și simboluri
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în Europa occidentală și SUA, 
există o altă viziune în care 
angajații sunt încurajați să se 
concentreze pe rezolvarea 
pro blemelor mari, de anver-
gu ră, recompensele acordate 
ating sume mari, în medie 
458 de dolari, iar rata de 
acceptare a ideilor este mult 
mai mică decât la japonezi, de 
aproximativ 38%. Din această 
cauză ideile de calitate, cu 
adevărat îndrăznețe sunt des-
tul de rare.

Managerii japonezi apre-
ciază recompensele mici, nu 
din cauza zgârceniei, ci fiindcă 
ei utilizează o regulă a naturii 
umane. Cu cât este mai mare 
recompensa externă, cu atât 
este mai mare riscul inhibării 
pornirii native spre excelență.

Premiile mari, fanteziste, 
anulează motivarea interioară. 
Fiecare om are nevoie de recu-
noașterea valorii lui, a aportului 
său la progres. Fiecare salariat 

are nevoie de recunoaștere 
și vrea să fie mândru de con-
tribuția lui la binele companiei.

Sumele mari de bani acor-
date ca premii /prime în lumea 
corporatistă, de tip occidental, 
pot transmite mesajul că un an-
gajat este doar o rotiță a angre-
najului uriaș, forțat să meargă 
înainte în această frenezie a 
câștigului personal.

Recompensele mari pot de-
veni un țel în sine, distrugând 
dorința naturală a angajatoru-
lui de a performa, de a găsi 
stimu lente și creativitate doar 
în munca lui.

În opoziție cu acestea, re-
com pensele mici, simbolice 
încurajează motivația internă 
a fiecărui salariat, constituind 
o formă adevărată de recu-
noastere a valorii mai mult 
decât un câștig material.

Recompensele de va loare 
mică, simbolurile transmit me-
sajul pozitiv al conducerii, 

mulțumită de implicarea an-
gajatului și stimulează dorința 
internă a acestuia de a contri-
bui la îmbunătățirea activității 
în entitatea respectivă.

Găsirea de recompense 
per fecte pentru angajați și co-
legi de serviciu ca și pentru un 
prieten sau partener constituie 
de cele mai multe ori o mare 
provocare și este necesar să 
se aplice uneori tehnici subtile 
prin care se poate afla ceea 
ce-i face plăcere.

Dar, și în viața de zi cu zi, 
a face mici cadouri colegilor, 
rudelor sau familiei înseamnă 
a arăta plăcere, bucurie, grati-
tudine.

În concluzie, după criteriile 
Kaizen recompensa simbol 
trebuie, în primul rând, să 
susțină țelul vizat, în al doilea 
rând, să-i facă plăcere per-
soanei care o primește și în 
al treilea rând să nu fie cos-
tisitoare.
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TEHNOLOGIA, O ȘANSĂ LA COMUNICARE

Trăim într-o eră în care 
tehnologia oferă contacte 
rapide și relativ ieftine cu 

colegii, foștii colegi precum și 
cu prietenii. Persoanele vârst-
nice au posibilitatea să reînno-
iască sau să reia contacte so-
ciale, care pot preveni izolarea 
socială și singurătatea. Terme-
nul de tehnologie a informației 
se referă la stocarea, colecta-
rea, prelucrarea și răspândirea 
informației. Dar, cu toate aces-
tea în lumea modernă aces-
ta a dobândit alte conotații, iar 
pe scară largă s-a uzitat de la 
sfârșitul anilor 1970. Tehnologia 
informației a fost împărțită pe 
trei nivele de dezvoltare: Main-
frame (computerul electronic di-
gital, construit în 1946 în SUA), 
PC (computer personal) plus 
LAN (rețea locală) și operațiuni 
pe Internet.

Suntem în Secolul al XXI-
lea, iar în întreaga țară și pe tot 
globul se poate comunica cu pri-
etenii și membrii familiei doar cu 
câteva click-uri de mouse sau 
atin geri pe ecranul telefonului 
inte ligent. Chiar dacă procesul 
tehnologic al comunicațiilor și 
al conectivității este crescut sta-
tistic suntem mai singuri decât 

am fost vreodată, iar grupul cel 
mai vulnerabil este cel al per-
soanelor în vârstă. Acest lucru 
se datorează faptului că cercul 
acestor persoane începe să 
se restrângă odată cu trecerea 
anilor. Membrii familiei se mută 
în alt oraș, altă țară, trecerea în 
neființă a soților și a prietenilor 
de vârstă apropiată, încheierea 
activității profesionale – pensio-
narea, sau pot fi inaccesibili din 
cauza mobilității limitate. Apar 
modificări în starea fizică, cum 
ar fi pierderea auzului, scăde-
rea vederii, precum și imposibi-
litatea de a călători. 

Bătrânețea este un proces 
complex și aduce după sine o 
serie de modificări. Aceasta a 
ajuns să fie asociată cu boala, 
cu neputința, conservatorismul, 
lipsa de dis cer nământ, iritabili-
tatea și de pen dența de ceilalți. 
Din nefericire, bâtrânețea este 
o etapă a vieții noastre pe care 
nu o putem nega și face parte 
din oricare dintre noi. Pentru 
persoanele vârstnice cea mai 

bună metodă este aceea de a 
trăi în mijlocul familiei natura-
le, care să le acorde suportul 
și afecțiunea de care au nevo-
ie. Pe lângă aceștia mai sunt 
și persoane vârstnice singu-
re, fără copii, fără rude, care 
nu se pot descurca singure și 
au nevoie de instituționalizare. 
Mai multe studii au fost în ulti-
ma perioadă elaborate pentru 
a descoperi cauzele anumitor 
afecțiuni fizice, precum decli-
nul mintal și probleme cardio-
vasculare. Respondenții, per-
soane în vârstă de 60 de ani și 
peste, au raportat că sunt sin-
guri ceea ce a dus la creșterea 
unui risc de 59% mai mare de 
declin mental și fizic. Studiul 
publicat în Jurnalul Asociației 
Medicale Americane de Psihi-
atrie a descoperit că singurăta-
tea acționează asupra corpului 
într-un mod care este similar cu 
stresul cronic. În aceste condiții 
crește nivelul hormonului de 
stres precum și cortizolul în or-
ganism, ceea ce afectează răs-
punsurile imune, boli mintale și 
afecțiuni precum bolile de inimă 
și diabet. Cum era de așteptat, 
psihologii de la Universitatea 
din Chicago în urma unui am-
plu studiu cardiovascular multi-
generațional au descoperit că 
singurătatea este contagioasă. 
Vârstnicii care sunt sin guri au 

Singurătatea,
o problemă a vârstei a treia

Economist 
Irina ANDREI
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un comportament care îi poate 
determina pe ceilalți să se înde-
părteze, să nu mai vrea să fie în 
preajma lor, iar persoanele so-
litare au tendința de a se izola 
mai mult. În cazul persoanelor 
în vârstă stima de sine scade la 
cote alarmante.

Fundația Principesa Marga-
reta a realizat un studiu în anul 
2015 prin care a scos la iveală 
câte persoane sunt afectate de 
singurătate. Cifrele fiind alar-
mante, aproximativ 1,5 milioane 
de bătrâni. Un vechi proverb ro-
mânesc spune: “Cine nu are un 
bătrân săși cumpere”, acesta 
referindu-se la experiența de 
viață a acestora precum și la 
sfaturile unui bunic. Astăzi acest 
proverb nu mai este valorizat, 
vocea bâtrânilor este ascultată 
din ce în ce mai puțin, iar traiul 
acestora este din ce în ce mai 
greu. Procesul de îmbătrânire 
este cauzat de factorul social 
precum și de cel cognitiv, iar 
aici contribuie și pensia mică 
precum și singurătatea. Impor-
tant pentru vârstnici este inte-
racțiunea cu persoanele tine re, 
cum spunea Pascal Brukner    
“frumusețea este un capitol 
care se delapidează în fiecare 
zi, și frumoasele sunt niște su
verane așezate pe un tron ce 
se clatină”. Indicat ar fi să aibă 

activități care să le umple tim-
pul, acelea care îi definesc și le 
fac cu plăcere. 

Cercetători, grupuri de con-
sumatori, ONG-uri și centrele de 
advocacy sunt tot mai concen-
trate asupra acestor probleme 
și se gândesc la soluții. Se dis-
ting astfel, izolarea persoanelor 
în vârstă care stau foarte mult în 
casă și insistă să rămână acolo 
și singurătatea care este strâns 
legată de boală. 

După mai multe studii s-a 
ajuns la concluzia că persoa-
nele de 75 de ani și peste sunt 
cele mai vulnerabile, ele trăind 
singure. Contactul acestora cu 
membrii familiei sau cu priete-
nii făcându-se din ce în ce mai 
rar, chiar la o lună de zile. Șocul 
de a rămâne singure face ca 
persoanele vârstnice să devi-
nă vulnerabile, depresive, cu o 
generozitate scăzută și implicit 
cu o stare precară de sănătate. 
Din prea mult orgoliu persoane-
le de vârsta a treia nu cer prea 
mult ajutorul celor din jur. Pen-
tru o stare de bine ele ar trebui 
să zâmbească chiar dacă sunt 
singure, și să profite de orice 
șansă de a zâmbi celorlalți sau 
de a începe o conversație cu 
persoane  necunoscute. Fiind 
singuri sunt tentați să se margi-ți să se margi-se margi-
nalizeze, crezând că nimeni nu 

dorește să-i viziteze. Dar, dese-
ori, prietenii, familia și vecinii 
vor aprecia dacă sunt invitați la 
un ceai, o cafea sau o plimbare 
în parc.

Persoanele de vârsta a treia 
care trăiesc singure au posibili-
tatea de a interacționa cu per-
soane de vârsta lor prin anumi-
te programe destinate acestora 
cum ar fi: o linie telefonică (Te-
lefonul vârstnicului), un serviciu 
de asistență pentru persoanele 
în vârstă și instituții de carita-
te unde personalul și voluntarii 
apelează persoanele înscrise o 
dată la două zile pentru a vorbi 
cu acestea. Chiar dacă nu au 
lucrat la computer la locul de 
muncă, din dorința de a comuni-
ca cu nepoții care s-au stabilit în 
afara țării, ei invață să foloseas-
că computerul personal sau ta-
bleta prin diversele organizații 
care se ocupă cu persoanele 
în vârstă. Un calculator poa-
te fi util și în cazul persoane-
lor cu dizabilități prin folosirea 
unui stilou cu vârf de burete 
sau recunoașterea vorbirii poa-
te ajuta dacă ecranul tactil este 
dificil pentru degetele cu artrită 
sau cu circulație slabă. Faptul 
că au intrat în grija unui ONG 
le-a mai alinat singurătatea, pot 
merge în excursii finanțate din 
donații, iar voluntarii îi ajută la 
cumpărături.

Gradul de civilizație al unui 
popor se măsoară prin grija pe 
care o acordă persoanelor în 
vârstă. Dar potrivit statisticilor 
care ne arată că un milion și 
jumătate de oameni își trăiesc 
în singurătate bătrânețile, Ro-
mânia nu prea se raportează la 
acest capitol. Aici putem enu-
mera lipsa căminelor de bătrâni 
sau căminelor private care au o 
listă interminabilă de așteptare.
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Să mănânci sănătos, să faci 
cât mai mult sport, să nu fu-
mezi, să bei alcool cu mă-

sură, etc. Sunt foarte multe sfa-
turi care se dau de obicei pentru 
a te păstra sănătos și deci, pen-
tru a trăi mai mult. Unele persoa-
ne centenare urmează aproape 
fără abatere ceea ce spun medi-
cii. Dar altele, nici măcar nu se 
gândesc la asta! Au, dimpotrivă, 
o listă de sfaturi contrare. Iată 
Top 10 cele mai frec vente răs-
punsuri, reieșite dintr-un sondaj 
făcut în rândul per soanelor cen-
tenare (tabelul de mai jos).

Organizația care a făcut acest 
sondaj precizează că această 
analiză, care reunește opiniile 

a diferite persoane, nu trebu-
ie luată cu titlu de reco mandări 
medicale, mai ales dacă se 
ține seama că pe primul loc se 
află răspunsul: „Ignoră sfaturile 
tradiționale în materie de dietă”.

Și totuși, acesta este și ca zul 
lui Elizabeth Sullivan din Texas, 
S.U.A., care a trăit până la vâr-
sta de 106 ani. Ea le povestea 
în 2015 reporterilor de la ABC 
News sub formă de ”anecdotă” 
un episod din viața personală 
ce ilustrează filosofia de viață a 
anumitor centenari: „Mam dus 
la doctor și ma întrebat: Sunteți 
atentă la ce mâncați și beți? Și 
iam răspuns: Sigur că nu, beau 
doar trei Dr. Pepper pe zi... Și 
atunci, mia zis: Doamnă, e mult 
prea dulce, veți muri dacă veți 
continua așa. Dar a murit el, 
înaintea mea, zece ani mai târzece ani mai târ

ziu și a trebuit sămi găsesc un 
nou medic”.

În România ne putem mân- România ne putem mân-
dri cu Dumitru Comănescu 
care s-a născut pe 8 noiembrie 
1908 la Provița de Jos, comuna 
Drăgăneasa, în judetul Prahova 
și este la ora actuală al treilea 
cel mai vârstnic bărbat în viață 
din lume. Secretul longevității 
sale a fost și este dragostea pe 
care i-o oferă familia, fiii, cei trei 
nepoți și doi strănepoți.

Șuncă, cârnați, 
ciocolată și țigări...
Ca Elizabeth Sullivan, multe 

persoane care au atins 100 de 
ani nu s-au abținut de la mân-
care. Americanca Pearl Cantrell, 
care a murit la 105 ani, mânca 
șuncă la fiecare masă, iar o altă 
americancă Jeralean Talley, de-
cedată la vârsta de 116 ani, mân-
ca picioare de porc. Dorris Olive 
Netting, din Marea Britanie, bea 
zilnic o halbă cu bere Guinness. 
Franțuzoaica, Jeanne Calment, 
decedată în 1997 la vârsta de 
122 de ani și 164 de zile (!), care 
deține în continuare recordul de 
cea mai longevivă persoană din 
lume, nu a renunțat niciodată la 
ulei de măsline, ciocolată, vin și 
țigări. De asemenea, aceasta fi-
ind și o mare admiratoare a vinu-
lui roșu susținea că o viaţă lungă 

Economist 
Istvan FEKETE

TINEREȚE FĂRĂ BĂTRÂNEȚE

Persoanele centenare ne 
împărtășesc secretele longevității

TOP 10 CELE MAI FRECVENTE RĂSPUNSURI
  1 Ignoră sfaturile tradiționale 29%
 în materie de dietă
  2 Încearcă să mănânci sănătos 25%
  3 Trebuie să rămâi activ 22%
  4 Să ai o atitudine pozitivă 18%
  5 Să bei alcool moderat 16%
  6 Să te abții să bei/fumezi 12%
  7 Păstrează relații de prietenie  10%
  8 Să dormi noaptea  9%
  9 Fii amabil cu cei din jur  9%
10 Să ai credință  9%



OMENIA  23

este rezultatul a 3 factori: vinul 
de Porto, uleiul de măsline şi un 
dezvoltat simţ al umorului.

Să bei și să fumezi 
după plac - funcționează 
cu adevărat?
„Fumatul ucide” scrie azi pe 

pachetele de țigări. În Texas, 
Richard Arvin Overton, la 112 
ani, veteran al celui de-al Doi-
lea Război Mondial, fuma 12 
țigări pe zi, bea patru pahare 
de whisky dimineața și mânca 
înghețată în fiecare seară. Aces-Aces-
ta chiar obișnuia să spună: „A 
pune un pic de tărie în cafeaua 
de dimineață funcționează ca un 
medicament”… Nepaleza Batu-Nepaleza Batu-
lia Lamichhane, la vârsta de 116 
ani (!), era convinsă că cele 30 
de țigări pe care le fuma săptă-
mânal i-au permis să ajungă la 
această vârstă. Și a început să 
fumeze de la 17 ani!...

Cei doi factori care 
determină longevitatea
Studiile realizate până acum 

indică faptul că longevitatea este 
condiţionată de doi factori esenţi-
ali: genele şi stilul de viaţă. Dura-
ta de viaţă a unui individ este de-
terminată în proporţie de 25% de 
gene, iar restul de 75% depinde 

de comportamentul acestuia şi 
de mediul în care trăieşte. De la 
satele montane din Sardinia, Ita-
lia, trecând prin comunitatea de 
adventişti din Loma Linda, Cali-
fornia şi până la japonezii ce tră-
iesc în insulele Okinawa, oame-
nii de ştiinţă au identificat câteva 
caracteristici comune. În ceea 
ce priveşte dieta, cercetătorii au 
descoperit că mem brii acestor 
comunităţi cu o longevitate ieşită 
din comun tind să mănânce ra-
reori carne, legumele şi fructele 
constituind principalele lor grupe 
de alimente. De asemenea, via-
ţa de zi cu zi a acestor persoa-
ne include perioade de activitate 
fizică moderată precum şi dese 
interacţiuni sociale cu prieteni şi 
membri ai familiei.

Genele longevităţii
Ştiind că longevitatea este 

condiţionată în proporţie de 
25% de către gene, oamenii de 
ştiinţă au efectuat numeroase 
cercetări asupra persoanelor 
ce reuşesc să treacă de pra gul 
de 100 de ani pentru a iden-
tifica genele responsabile şi 
mecanismele de acţiune ale 
acestora. Un astfel de studiu 
a fost efectuat de o echipă de 
cercetători de la Universitatea 

din Boston, SUA. Aceştia au 
studiat ADN-ul a 1.055 de per-
soane cu vârsta mai mare de 
100 de ani, identificând 150 de 
markeri genetici ai longevităţii.

În urma acestui studiu, cerce-
tătorii au ajuns la concluzia că, 
pe măsură ce depăşim vârsta 
de 85 de ani, genele joacă un 
rol din ce în ce mai important în 
stabilirea duratei vieţii. Autorii 
studiului spun că vor scoate 
în curând pe piaţă un test cu 
ajutorul căruia oricine va putea 
afla dacă în genomul său se 
găsesc semnăturile genetice 
ale unei vieţi lungi. Oamenii de 
ştiinţă au început să facă deja 
primii paşi în ceea ce priveş-
te prelungirea vieţii cu ajutorul 
modificărilor genetice. Experi-
mentele efectuate pe viermi şi 
pe musculiţe de oţet au ară-
tat că exemplarele modificate 
genetic pentru a produce mai 
multă sirtuină au trăit mai mult. 
Aceste rezultate dau speranţe 
oamenilor de ştiinţă, care spe-
ră să obţină efecte similare şi în 
cazul oamenilor.

Recent, mai multe compa-
nii farmaceutice s-au anunţat 
interesate de conceperea unui 
medicament care să activeze 
această proteină-minune în cor-
pul uman. Dacă sirtuina este 
într-adevăr elementul prin care 
dietele stricte conduc la o viaţă 
mai lungă, atunci aceste medi-
camente ar putea produce ace-
laşi efect fără a mai fi nevoie ca 
pacienţii să fie supuşi unor re-
stricţii culinare. Eforturile depuse 
de medici şi de cercetători, care 
ne-au permis o mai bună înţele-
gere a factorilor ce conduc la o 
viaţă mai lungă, par a semnala 
că speranţa de viaţă a oamenilor 
va continua să crească. Graţie 
progresului continuu, secolul al 
XXI-lea va intra in istorie ca vre-
mea în care persoanele cu vâr-
sta peste 100 de ani, nu vor mai 
reprezenta cazuri excepţionale.
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legat o trainică prietenie încă de când s-au 
cunoscut, în toamna anului 1868, în trupa de 
teatru a unchiului Costache Caragiale. De-a 
lungul timpului i-a adus împreună pasiunea 
pentru literatură, gazetărie, dar și pentru o 
domniță. Sunt celebre momentele petrecute de 
aceștia prin redacțiile ziarelor, în culisele tea-
trelor, cercuri literare, înconjurați de crema lite-
rară și culturală a vremii. Erau totuși două firi 
diferite, diametral opuse. Ruptura dintre cei doi 
pare a se fi produs din cauza Veronicăi Micle, 

CĂLĂTORII PRIN ISTORIA LITERATURII ROMÂNE

În istoria și cultura fie-
cărei națiunii se nasc, 
momente unice și ire pe-

tabile, personalități provi-
den țiale care prin talent, 
forță creatoare, sensibilitate 
și geniu se diferențiază oa-iferențiază oa-
recum de celelalte,  în pri-
mul rând prin actualitatea 
scrierilor și prin viziune. Mi-și prin viziune. Mi-ziune. Mi-
hai Eminescu, cel mai mare 
poet și Ion Luca Caragiale, 
cel mai mare dramaturg ro-
mân, au fost contemporani, 
buni prieteni, dar și rivali în 
dragoste. Viața i-a despărțit 
prin micile sale răutăți, 
moar tea i-a reîntâlnit și i-a 
împă cat spre nemurirea lor 
și a poporului român. 

Pe cei doi corifei ai cul-
turii române i-a apropiat 
limba română și spiritul jus-
tițiar, polemic și pamfle tar 
cu ajutorul căruia au lup tat 
împotriva moravurilor epocii 
lor, moravuri, cum bine se 
poate constata, neschim-
bate nici în zilele noastre. 
Din păcate însă, nu-l mai 
avem nici pe Eminescu și 
nici pe Nenea Iancu ca să 
ne apere. Între cei doi s-a 

Eminescu și Caragiale,
poetul și dramaturgul care au dat
măsura spiritului românesc

“Mita e-n 
stare să pătrundă 

orişiunde în ţara 
aceasta, pentru 

mită capetele cele 
mai de sus ale ad-
ministraţiei vând 
sângele şi averea 

unei generaţii. 
(...) Greşalele în 
politică sunt cri-
me; căci în urma 

lor suferă milioa-
ne de oameni ne-

vinovaţi, se-mpie-
dică dezvoltarea 
unei ţări întregi 
şi se-mpiedică, 

pentru zeci de ani 
înainte, viitorul 

ei. În locul senti-
mentului public 

dezinteresat avem 
pasiuni politice, 

în loc de opiniuni 
avem rivalităţi de 

ambiţii”.

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ
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întregi or să suie cu pompă dealul care duce la 
ȘerbanVodă, după ce vor fi umplut cu nimicul 
lor o vreme, și o bucată din care să scoți un alt 
Eminescu nu se va mai găsi poate.” 

Pe stada Plantelor, la numărul  9, la geamu-
rile sanatoriului Caritatea, al doctorului Suțu, în 
dimineața zilei de 15 iunie 1889 licărea pentru 
ultima dată Luceafărul. O placă așezată deasu-
pra unui contor de gaze și încadrată de țevi ne 
spune că “în acest loc sa aflat sanatoriul Ca
ritatea unde a încetat din viață poetul național 
Mihai Eminescu.” Peste 23 de ani, în 1912, se 
stingea la Berlin și Caragiale, gonit de răutățile 
contemporanilor într-un auto-exil. Ca o ultimă 
ironie, demnă de genialele sale scrieri (confir-
mată de unii, infirmată și atacată ca nefiid re-
ală sau cel puțin exagerată, dar noi o relatăm) 
sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Caragiale ar fi 
rătăcit, vreme de două săptămâni, pe traseul 
Berlin - Viena - Predeal - București. Mai mult, 
actele care înoțeau sicriul s-au pierdut, astfel 
că nimeni n-a știut cu adevărat când nenea Ian-
cu a ajuns în Gara de Nord.

Pe 22 noiembrie, pe o vreme ploioasă, tru-
pul lui Caragiale este prohodit la Biserica Sfân-
tul Gheorghe apoi își va găsi odihna veșnică la 
Cimitirul Bellu, alături de Eminescu.

o damă bine, dar foarte că-
lătoare din floare-n floare. 
Cu toate acestea l-a iu-
bit nespus pe Eminescu, 
moartea acestuia cauzân-
du-i o mare depresie. Se 
retrage la mănăstirea Vă-
ratec unde, se sinucide cu 
arsenic, în același an fatidic 
când îi pierdeam pe Emi-
nescu și pe Creangă. Pe 
vremea când era cu Emi-
nescu îl cunoaște pe Cara-
giale, la început în stadiul 
de amiciție, apoi și în sen-
sul biblic. Când se certa 
cu Eminescu, se consola 
cu Nenea Iancu. Se pare 
că povestea de dra goste 
cu năbădăi dintre Micle și 
Caragiale – de care toa-
tă lumea știa, mai puțin 
Eminescu – s-a aflat de la 
Maiorescu. Evident, poetul 
se simte trădat de cel care 
până mai ieri îi fusese pri-
eten bun și pe care nu l-a 
iertat niciodată. Ar fi avut 
loc certuri strașnice între 
cei doi, chiar amenințări cu 
revolverul. După moartea 
poetului, Caragiale nu și-a 
reprimat nici el regretul că 
și-a trădat prietenul. Dar 
toate acestea se pierd, im-
portant este ceea ce ne-a 
rămas de la cei doi giganți 
ai culturii române.

În cumplitul ceas al des-
părțirii de această lume a 
Eminescului nostru iubit, 
Caragiale scria, probabil 
cele mai emoționante rân-
duri care s-au scris vreo-
dată despre Eminescu: “Și 
dacă am plîns cînd lau 
așezat prietenii și vrăjmașii, 
admiratorii și invidioșii sub 
teiul sfînt, nam plîns de 
moartea lui; am plîns de 
truda vieții, de cîte suferise 
această iritabilă natură de 
la împrejurări, de la oa meni, 
de la ea însăși. (...) Generații 

A căzut un 
guvern şi a venit 

altul, îndată, 
toată 

administraţia 
ţării, şi cea de 
Stat, de judeţ, 

comunală — de la 
prefecţi şi 
secretari 

generali de 
ministere, până 
la cel din urmă 

agent de poliţie 
şi până la moaşa 
de mahala — se 

înlocuieşte. O 
clientelă plea-

că, alta vine; 
flâmânzii trec la 

masă, sătuii la 
penitenţă. Și asta 

aşa mereu şi pe 
rând din trei în 

trei ani, ba şi mai 
des uneori. 

Partidele 
politice (...)  nu 

sunt în realitate 
decât două mari 

facţiuni, având 
fiecare, nu 
partizani, 

ci clientelă.
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Nimeni nu este ferit de poluarea aeru-
lui, a avertizat Organizația Națiunilor 
Unite, nouă persoane din 10 pe 

planetă respirând acum aer poluat. Acest 
lucru a dus la o criză globală a sănătății 
în creștere, care cauzează deja aproxima-
tiv 7 milioane de decese pe an, potrivit 
Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).

Arderea combustibililor fosili pentru energie, 
transport și industrie contribuie în mare măsură 
la poluarea aerului, precum și principala sursă 
de încălzire a planetei. Poluarea aerului 
ucide 800 de persoane în fiecare oră 
sau 13 în fiecare minut, ceea ce re-
prezintă de trei ori mai mult decât 
numărul de persoane care mor 
din cauza malariei, tuberculozei 
și SIDA, combinate în fiecare an. 
Unii dintre aceiași poluanți contri-
buie atât la schimbările climatice, 
cât și la poluarea aerului local, inclusiv 
carbonul negru sau funinginea - produsă 
prin arderea ineficientă în surse precum araga-
zele și motoarele diesel - și metanul.

Poluarea aerului din gospodărie provoacă 
aproximativ 3,8 milioane de decese prematu-
re în fiecare an, marea majoritate a acestora 
în țările în curs de dezvoltare, iar aproximativ 
60% dintre aceste decese sunt printre femei și 
copii. Din păcate, 93% dintre copiii din întreaga 
lume trăiesc în zone în care poluarea aerului 
depășește orientările OMS, iar în anul 2016, 
600.000 de copii sub 15 ani au murit din cau-
za infecțiilor tractului respirator. De asemenea, 

poluarea aerului este responsabilă pentru 26% 
din decesele cauzate de boli cardiace ischemi-
ce, 24% din decesele provocate de accidente 
vasculare cerebrale, 43% din bolile pulmonare 
obstructive cronice și 29% din cancerul pulmo-
nar. La copii, este asociat cu greutatea scăzută 
la naștere, astmul, cancerul, obezitatea, dez-
voltarea slabă a plămânilor și autismul, printre 
alte defecte de sănătate.

Potrivit OMS, 97% din orașele țărilor cu ve-
nituri mici și medii cu mai mult de 100.000 de 

locuitori nu îndeplinesc nivelurile minime 
ale calității aerului, iar în țările cu veni-

turi mari, 29% din orașe nu respectă 
liniile directoare. Aproximativ 25% 
din poluarea aerului din mediul ur-
ban provenit din particule fine este 
produsă de trafic, 20% de arderea 
combustibilului intern și 15% de 

activitățile industriale, inclusiv gene-
rarea de energie electrică

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

PROTECȚIA CONSUMATORULUI

FII INFORMAT!
cunoaște-ți 
drepturile și 
exercită-le

021.9615

ORGANIZAȚIA  
MONDIALĂ 

a SĂNĂTĂȚII: 
Respirăm otravă!
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SPECIAL

Lucia Bădiță SECOȘANU

Oare ce s-ar mai putea spune despre femeie? 
A fost cântată, pictată, preamărită. În fine 
și înjurată, lovită, alungată. După cum au 

vrut ursitoarele, așa a fost soarta ei! Poate că este 
păcătoasă, după cum afirmă Biblia. Poate că este 
doar o victimă a patriarhatului. Oricum, în lume sunt 
țări în care femeia, încă luptă în secolul al XXI-lea, 
să dovedească faptul că este o ființă umană! În țările 
arabe sunt asemuite animalelor. 

Încă sunt femei agresate, umilite, ucise cu bes-
tialitate de cei care ar trebui să le acorde protecție: 
soții lor! Pentru că, așa au fost educați bărbații: ei 
sunt stăpâni și nu trebuie să fie luați „de proști”! Mă 
întreb ce femei le-au putut da o asemenea educație? 
Se pare deci că noi femeile încurajăm răul! Și roata e 
tot rotundă și femeile încă nu-și au locul lor pe drept 
meritat. Oare ele uită că sunt cele care duc ștafeta 
vieții pentru viitor? Consideră că este firesc așa. 
Trebuie să se recunoască la nivel mondial dreptul 
femeii la respect și să i se acorde locul ei în lume! Mă 
întreb cum ar fi lumea, fără femeie? E așa greu să 
fiți umani? Nu spun că toți bărbații sunt ticăloși, dar 
balanța atârnă greu în favoarea unui dezinteres cras 
față de ființa cea mai gingașă de pe pământ, aceea 
care după cum am spus este purtătoarea vieții. O 
femeie maltratată, nu poate face copii sănătoși! Și 
atunci încotro conduceți domniile voastre lumea? Și 
totuși, femeia încă rezistă, încă este și va fi pururea 
ocrotitoarea viitorului! Doamnă a bucuriilor Vieții, îți 
mulțumim că exiști!

E ZIUA TA, FEMEIE!
Femeie, ești iubită, icoană venerată 
Și florile luminii-nfloresc doar pentru tine 
Și nimeni nu-i ca tine slăvită, adorată 
Chiar luna de pe boltă, se-nalță să te-aline!

În plete-ți licăresc așa, de-odată, stele! 
Regină ești deplină, peste întreaga fire 
Sub pas ți se aștern doar flori de micșunele 
Și ți se-nchină versuri de dor și mulțumire…

Întreaga fire-ți cântă și-i de iubire beată 
E ziua ta și astăzi de toți ești preamărită 
Făptura ta e astăzi de-o lume onorată 
Și astăzi este musai ca să te simți iubită!

Te amețesc cu totul, te-ngroapă-n flori, cuvinte 
O zi!... Că trece iute și nu-i așa de greu! 
Apoi, te-ntorci la trudă, ești iar cea dinainte: 
O sclavă pentru toți! Așa cum ești mereu…

Dar azi, că-i ziua ta, fac un efort aparte 
Și-și spală cu trei vorbe întreaga nepăsare… 
Ți-au arătat respect și toți sunt mândri foarte 
Și cred că pentr-un an, nimic nu te mai doare!

Iar tu, eternă Evă ce porți în pântec viață, 
Oftezi, zâmbești, verși lacrimi și-i lași în plata lor 
Fiincă-i iubești pe toți! Și clipei dai dulceață 
Când cu iubire speli, greșeala tuturor!

 Lucia B. SECOȘANU

Fo
to

: w
w

w
.2

7.
al

FEMEIA,
între 

adorare și 
discriminare



28 OMENIA

Depresia este o tulburare 
afectivă, caracterizată 
printrun sentiment per

sistent de tristețe, prin pierde
rea interesului față de orice ac
tivitate, prin pesimism și apatie.

Oricine poate fi afectat de 
depresie la un moment dat, in-
diferent de sex, vârstă, cultură 
ori statut social. Există un mit 
conform căruia tristețea la vâr-
sta a treia este normală. Deși 
falsă, această credință contri-
buie la trecerea cu vederea a 
tulburării depresive la vârst-
nici. Astfel, simptomele sunt 
fie ignorate, fie confundate cu 
schimbări inerente, specifice 
înaintării în vârstă. Însă depre-
sia nu face parte din procesul 
firesc de îmbătrânire, aceasta 
cauzând multă suferință, atât 
persoanei în cauză, cât și fami-
liei acesteia. 

Fenomenologia depresivă 
cuprinde o serie de manifestări 
comune, indiferent de vârstă. În 
cazul seniorilor, deși simptome-
le nu diferă cu mult față de cele 
apărute în rândul altor catego-
rii de vârstă, au o specificitate 
și o intensitate aparte. Printre 
acestea amintim: lipsa poftei 
de viață, lipsa interesului pentru 

hobby-uri și activități care îna-
inte erau considerate plăcute, 
apariția unui sentiment de inu-
tilitate, accentuarea sentimen-
tului de incurabilitate, creșterea 
gradului de vinovăție legat de 
starea de sănătate, ideea de a 
fi o povară pentru ceilalți, obo-
seala fizică și psihică, pasivi-
tatea, lentoarea psihomotorie, 
dificultățile de adormire, diminu-
area capacității de concentrare, 
tulburările de memorie, iritabi-
litatea, irascibilitatea, suspicio-
zitatea, pierderea/creșterea în 
greutate.

Există diferite afecțiuni aso-
ciate depresiei, declanșate sau 
agravate de aceasta. Printre 
ele se numără diabetul, afec-
țiunile cardiovasculare, ne u ro-
degenerative, precum și cele 
care afectează sistemul imu-
nitar. De asemenea, gândurile 
automate, sentimentele apă-
sătoare și stările profunde de 
tristețe contribuie la agravarea 
problemelor de sănătate exis-
tente.

Alimentarea insuficientă 
duce la slăbirea organismului, 
iar scăderea în greutate poate 
genera teama existenței unei 
alte boli. Problemele legate de 
somn pot provoca stări de iri-
tabilitate, irascibilitate și chiar 
suspiciozitate. Deși există o se-
rie de semne evidente ale unui 
episod depresiv, în multe cazuri 

ele se manifestă în mod discret 
ori mascat.

În cazul depresiei mascate, 
simptomatologia propriu-zisă 
nu este atât de evidentă pre-
cum manifestările somatice. 
Acuzele persisente, ori modifi-
cările funcțiilor fiziologice pot fi 
atribuite sau confundate cu di-
verse alte boli.

Importanța recunoașterii 
depresiei la vârstnici
Există o varietate de cauze 

din care cineva poate intra în 
depresie. În plus, după o anu-
mită vârstă, suntem mai sus-
ceptibili să resimțim regretele 
și să retrăim suferințele neges-
tionate într-un mod optim de-a 
lungul vieții.

Este important să cunoaș-
tem și să identificăm semnele 
depresiei, deoarece aceasta 
poate avea o influență majoră 
asupra vieții de zi cu zi a per-
soanei vârstnice, de la restrân-
gerea activităților la pierderea 
autonomiei și chiar la apariția 
unei dependențe față de cei 
apropiați.

Printre factorii de risc care 
apar sau se accentuează odată 
cu înaintarea în vârstă se nu-
mără: doliul, patologia somati-
că, schimbările survenite la ni-
vel social și profesional. Practic, 
depresia este strâns legată de 
sentimentul de pierdere, fie că 

SFATUL SPECIALISTULUI

Psiholog clinician și 
Psihoterapeut integrativ 

Alina STROESCU

Depresia la vârstnici
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este vorba de pierdere la nivel 
personal, relațional sau profesi-
onal. Impactul pe care acestea 
le au asupra stării emoționale 
a unei persoane depinde de 
structura sa de personalitate, 
de resursele interne, precum și 
de susținerea pe care aceasta 
o are din partea celor din jur.

Pierderea persoanelor apro-
piate și, în mod special, a par-
tenerului de viață, provoacă o 
suferință foarte mare. Tristețea 
care însoțește doliul este ampli-
ficată de singurătate și de gân-
durile legate de propriul sfârșit. 
Episodul depresiv apare, în ma-
joritatea cazurilor, la o lună după 
pierderea partenerului, dar poa-
te debuta într-un interval de 
până la doi ani de la eveniment. 
Accentuarea stărilor depresive 
are loc în perioada aniversărilor 
și a comemorărilor. 

Depresia este strâns legată 
și de patologia somatică aso-
ciată unei vârste mai înaintate. 
Astfel, afecțiunile fizice și stă-
rile depresive se potențează 
reciproc. O stare fizică preca-
ră influențează modul în care 
vârstnicul iese din episodul de-

presiv. În același timp, depre-
sia este însoțită de scăderea 
motivației de a se vindeca de di-
verse afecțiuni fizice și chiar de 
a urma tratamentul prescris. În 
plus, există o formă secundară 
de depresie, cauzată de unele 
afecțiuni sau condiții fizice, cum 
ar fi: anemiile, alimentația deze-
chilibrată, carența nutrițională, 
dereglările hormonale, infarctul 
miocardic, insuficiența cardia-
că, accidentele vasculare ce-
rebrale, boala Parkinson etc.. 
Important de menționat este și 
rolul pe care alcoolul îl joacă în 
accentuarea stării de tristețe. 
De asemenea, deficitele senzo-
riale pot favoriza apariția unei 
depresii. Afectarea văzului și/
sau auzului pot duce la pierde-
rea unor abilități și chiar la izo-
lare socială.

Factorii socioprofesionali 
au un efect major asupra stării 
emoționale a vârstnicului. Ast-
fel, pierderea poziției sociale, 
lipsa suportului social și singu-
rătatea sunt intens resimțite de 
majoritatea. Scăderea nivelului 
de activitate în momentul pensi-
onării, precum și micșorarea ve-

niturilor care însoțește de multe 
ori această schimbare sunt pe 
lista factorilor de risc. În plus, 
din considerente financiare, ori 
familiale, unii seniori se văd 
forțați să își schimbe domiciliul.

Soluții și recomandări
În mod tradițional, se crede 

că persoanele trecute de o 
anu mită vârstă nu mai simt 
bucuria la aceeași intensitate 
sau că trebuie să stea mai mult 
în casă pentru a se odihni. 
Contrar acestor  preconcepții, 
vârstnicii pot avea o viață feri-
cită și activă. 

Asemenea oricărei afecțiuni, 
este mai bine să previi decât să 
tratezi. Astfel, seniorilor le este 
recomandat să se odihnească 
suficient, să își ocupe timpul cu 
activități plăcute, chiar și când 
nu au dispoziția necesară și să 
se înconjoare cu oameni pozi-
tivi. Scăderea sau renunțarea 
la alcool se află pe lista de re-
comandări, alături de prezența 
unui animal de companie și 
de practicarea activității fizice, 
chiar dacă aceasta se rezumă 
la scurte plimbări.

În cazul instalării depresiei, 
este recomandat să se ia 
măsuri încă de la primele 
semne, astfel crescând șansele 
de vindecare. Rolul celor din jur 
este extrem de important, prin 
sprijinul și înțelegerea oferite. 
Relaționarea cu vârsticul depre-
siv trebuie realizată cu tact și 
într-un mod suportiv.

Ședințele de psihoterapie 
sunt benefice la orice vârstă, 
în vederea îmbunătățirii calității 
vieții. Acestea, combinate, după 
caz, cu tratamentul medica-
men tos prescris de medicul 
psihi atru, ajută pacientul să 
depășească perioada dificilă pe 
care o parcurge.
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A traversat aproape un 
veac, iar cariera sa mi-
litară se identifică cu is-

toria modernă a României, din 
97 de ani de viață, 85 petre-
cându-i în haina militară. A par-
ticipat la cel de-al doilea război 
mondial din prima zi și până la 
sfârșit, luptând pe toate frontu-
rile, de la Stalingrad și până în 
Cehoslovacia sau Berlin. A fost 
rănit de două ori, a stat în lagă-
rele sovietice, dar n-ar fi prege-
tat, dacă s-ar putea da timpul 
înapoi, s-o ia de la capăt, în po-
fida tuturor greutăților, riscurilor 
și privațiunilor ce ar interveni.

Familia sa, trei generații  de 
oșteni au făcut frontul. S-a năs-
cut în 1923, în Siliștea Gumești, 
satul Moromeților, unde a fost 
coleg de bancă cu Marin Pre-
da. A fost crescut și educat în 
satul natal, cu exigență și acea 
înțelegere țărănească simplă, 
dar genială a lumii și a oameni-
lor, sat pe care l-a părăsit la 12 
ani ca să intre copil de trupă în 
Regimentul 4 Călărași, la cele-
bra cazarmă Malmaison. Tatăl 
său, Badea Dragnea, a fost 
decorat cu „Virtutea Militară” în 
Primul Război Mondial, iar bu-
nicul său, Ion Dragnea, a fost 
decorat cu „Steaua României” 
în Războiul de Independență. 
Am avut onoarea, pentru Re-
vista OMENIA,  să fiu cel care 
i-a luat ultimul interviu. Pe 

strada Cobălcescu, în stânga 
Cișmigiului, gard în gard cu 
Policlinica Militară, este o clă-
dire veche, o vilă boierească 
din alte timpuri. Austeră – ca 
o unitate militară ea servește 
și drept cămin, cantină pentru 
veteranii de război.

Pereți înalți și reci, ferestre 
cu giurgiuvele din lemn prin 
care își face loc vântul tăios. 
Acolo, într-un birou modest, 
îmbrăcat în drapelul Româ-
niei pe care scrie „Sacrificiul 
cere respect”, venea zi de zi, 
în baston, un general al Ar-
matei Române, președintele 
Asociației Naționale a Ve-
teranilor de Război, Marin 
Badea Dragnea. Copil de tru-
pă, plecat la Stalingrad din 

satul Moromeților,  mutilat și 
decorat în război, omagiat de 
președinții SUA și hulit deopo-
trivă de contemporani, s-a lup-
tat pe timp de pace, nu pe front, 
ci prin cancelariile miniștrilor, 
prim-miniștrilor și președinților 
pentru drepturile celor ca el, 
din ce în ce mai puțini. Ne-a 
părăsit la începutul acestui an 
cu sufletul împăcat că n-a tră-
it și n-a luptat degeaba. L-am 
condus pe ultimul drum într-o 
sâmbătă mohorâtă de februa-
rie alături de fostele glorii ale 
sportului românesc și încon-
jurat de camarazi de arme. 
Lacrimi, durere, recunoștiință 
eternă și un ultimul onor, Dom-
nule General! 

Ionuț CRIVĂȚ 

IN MEMORIAM

Ultimul onor al unui General 
al Armatei Române
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Răspundem 
întrebărilor 

dumneavoastră

DE INTERES

I.C.C. (Brașov) – Ce docu-
mente adoptă Adunarea 
Generală și Consiliul Di-
rector?
Adunarea Generală a Re-

pre zentanților (AGR) adoptă ho-
tărâri, Consiliul Director adoptă 
decizii iar președintele asociației 
casa de ajutor reciproc a pen-
sionarilor dă dispoziții și ordi-
ne pentru punerea în aplicare 
a hotărârilor adunării generale 
și deciziilor consiliului director. 
Dispozițiile și ordinele date de 
președinte pot fi atât scrise cât 
și verbale.

Deciziile Consiliului Direc-
tor, care vizează competențele 
atribuite prin statut (AGR), între 
două adunări consecutive sunt 
supuse validării sau ratificării de 
către prima Adunare Generală a 
Reprezentanților.

C.N. (Constanța) – Mem-
brii Consiliului Director 
al asociației c.a.r.p. pot fi 
salariați?
Membrii Consiliului Director 

ai Asociației C.A.R.P. trebuie să 
fie pensionari cu decizii definiti-
ve, cu o vechime în asociație de 
cel puțin 5 ani, să fie exemple de 
moralitate în rândul membrilor 
asociației, să nu aibă afecțiuni 
neuropsihice și să fi desfășurat 
activități economico-financiare, 
administrative, sociale, culturale 
sau artistice în cadrul asociației.

Prevederea se găsește în 

statutul cadru al asociației c.a.r.p. 
transmis asociațiilor membre ale 
Federației Națio nale “OMENIA” 
și are ca bază prevederile art. 4 
din Legea nr. 540/2002, care sti-
pulează ce categorii de persoa-
ne pot fi membre.

Salariații nu pot fi membri 
ai asociațiilor case de ajutor 
reciproc ale pensionarilor, ei 
având case de ajutor reciproc 
ale salariaților potrivit Legii nr. 
122/1996. Pot fi însă membri 
simpatizanți.

C.D. (Poiești) – Membrii al-
tor ONG-uri de pensionari 
pot face parte din Consiliul 
Director al Asociației Casa 
de Ajutor Reciproc a Pensi-
onarilor?
Seniorii, membri ai altor ONG-

uri de pensionari nu pot face parte 
din Consiliul Director al asociației 
c.a.r.p., potrivit prevederilor Legii 
nr. 502/2004 privind asociațiile de 
pensionari. Constituția României, 
pare mai generoasă cu dreptul la 
asociere.

Dar, membrii cu funcții de 
conducere la nivel local ai unor 
organizații de pensioanri din 
componența Consiliului Național 
al Persoanelor Vârstnice nu pot 
face parte, în același timp, și 
din Consiliul Director al c.a.r.p.-
urilor. Practic a demonstrat că 
nu au fost loiali asociațiilor case 
de ajutor reciproc ale pensiona-
rilor, iar unii dintre ei au folosit 

baza de date a acestora pentru 
a atrage membrii și în ONG-urile 
la care își desfășoară activitatea.

M.A. (Suceava) – Repre-
zen tanții la AGR sunt aleși 
sau numiți?
Reprezentanții participanți la 

Adunarea Generală sunt aleși 
de membri în proporțiile prevă-
zute în statut (ex. 1:200). Este 
greșită interpretarea potrivit că-
reia reprezentanții sunt numiți 
de Consiliul Director. Ro lul con-
siliului director este de a urmări 
și verifica dacă reprezentanții 
în trunesc criteriile de eligibilitate 
prevăzute de statut (vechime, in-
tegritate, activitate, etc.).

C.N. (Teleorman) – De ce 
trebuie să prezentăm în 
adunarea generală și buge-
tul de venituri și cheltuieli 
și programele asociației?
OG nr. 26/2000 privind 

asociațiile și fundațiile prevede 
prezentarea bugetului de venituri 
și cheltuieli dar și a programelor 
asociației. Entitățile economi-
ce prezintă planul de afaceri, 
dar la ONG-uri s-a prevăzut o 
formă mai simplă – programe-
le asociației. Pentru mandatul 
de 4-5 ani al AGR și Consiliului 
Director este bine să prezinte 
și o strategie de dezvoltare a 
asociației c.a.r.p.
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GLUME

u u u u

- Iubitul meu este cel mai romantic bărbat din 
lume!
- Ce te face să crezi asta?
- A început să plângă când a văzut inima pe 
care i-am inscripționat-o pe capota noii mașini!

u u u u

- Dragul meu, ştii ce citesc în ochii tăi?
- Ce iubito?
- Că vrei să te căsătoreşti cu mine…
- Analfabeto!

u u u u

Doi amanţi în pat. 
El, lovit brusc de un atac de sensibilitate, îi spune: 
- Spune-mi ceva să mă simt ca şi când ai fi so-
ţia mea.
La care ea: 
- Dragă, azi nu pot, mă doare capul...

u u u u

- Iubitule, îţi place bluza mea cea nouă? 
- Foarte frumoasă şi îţi vine bine! 
- Acum, să ţi le arăt şi pe celelalte opt.

u u u u

- Ai iubit? 
- Nu. 
- Cum e posibil ca o femeie aşa de frumoasă 
ca tine, să nu aibă un iubit? 
- Nu mă lasă soţul.

u u u u

La scoala de șoferi: 
Claxonul se foloseste pentru a evita un pericol 
iminent. Bulă: 
- Aaaa .. De aia la nunți se claxoneaza așa 
mult ... și tot degeaba

u u u u

Undeva, pe chat, înaintea unei întâlniri: 
- Cum te recunosc? întreaba ea. 
- Sunt scund, gras, am burtă și port ochelari 

- Tu? 
- Eu nu mai vin

u u u u

Ora de Sociologie: 
- Numim hoț pe cel care ia proprietatea altuia – 
explică profesorul. 
- Bulă, tu nu ești atent! 
- Ba da, domnule profesor. 
- Atunci spune-mi, ce aș fi eu daca ți-aș scoate 
din buzunar 1.000 de lei? 
- Vrăjitor, domnule profesor.

u u u u

- Cioc, cioc. 
- Cine-i? 
- Sunt eu, iubito, dragostea vieții tale. 
- Neeee, ciocolata nu vorbește!

u u u u

Un gropar întreabă o tipă întâlnită noaptea prin 
cimitir: 
- Frumoaso nu îți este frică prin cimitir? 
- Îmi era, când trăiam.

u u u u

Discuție între doi hoți: 
- De ce-ai furat mașina asta, mâncaț-aș? 
- Mă gândeam că n-are stăpân, mâncaț-aș! 
- De ce, mâncaț-aș? 
- Era parcată în poarta cimitirului, mâncaț-aș.

u u u u

Băiatul se duce la tatăl lui și îi zice: 
- Tată, tată! Ai zis că dacă iau un zece mă lași 
să mă joc toată ziua pe afară. 
- Așa e! zise tatăl plin de speranță. 
- Buun. Mă duc să mă joc jumătate de zi.

u u u u

Un șef de tren ajunge după trei zile acasă și 
face o glumă cu soția: 
- Bună dimineața, biletele la control. 
De sub pat îi răspunde o voce: 
- Abonament ...

Să mai și râdem...


