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MESAJUL PREȘEDINTELUI

Dragi seniori, 

Ca în fiecare an, de 1 
oc  tombrie, sărbătorim 
Ziua Internațională a 

Per soanelor ��rstnice, sărbă� ��rstnice, sărbă�, sărbă�
toare instituită la 14 decembrie 
1990 de Adunarea Generală 
a Organizaţiei Naţiunilor Uni�
te în sco�ul �romo�ării dre��în sco�ul �romo�ării dre��o�ul �romo�ării dre��
turilor acestora, dar şi a unei 
imagini �oziti�e a îmbătr�nirii. 
Anul trecut, să s�erăm că nu 
și anul acesta, �andemia de 
corona�irus ne�a îm�iedicat să 
sărbătorim cum se cu�ine, să 
ne bucurăm de această zi de�
dicată nouă, seniorilor de �re�
tutindeni.

Lunga �ară fierbinte se 
a�ro�ie de final. Suntem cu 
toții încrezători că lucrurile �or 

re�eni la normal, că această 
�andemie care ne�a se�arat și 
ne�a obligat la unele restricții 
se �a încheia. Din �ăcate, 
�andemia de CO�ID�19 a �ro�
�ocat temeri şi suferinţe �er�
soanelor în ��rstă din întreaga 
lume. Dincolo de im�actul său 
imediat asu�ra sănătăţii, �an�
demia a �us  �ersoanele în 
��rstă într�un risc mai mare de 
sărăcie, discriminare şi izolare. 

Zilnic, �ăd zeci și zeci de 
��rstnici. �orbind cu ei, as�
cult�ndu�le suferințele și care 
le sunt neajunsurile, mă cu�
tremur. Cum se �oate una ca 
asta? Sunt întrebări și răs�
�unsuri la care eu încerc să le 
ofer o soluție și un sfat. Sunt 
asemeni lor, un senior și de 
aceea, nu�mi este indiferentă 

soarta lor. Pentru ei, cei mulți 
și ignorați de toți, noi care 
a�em un cu��nt de s�us am 
rămas să �urtăm mai de�arte 
oful, nemulțumirea și cerințele 
seniorilor din Rom�nia. Răm��
nem, așadar, alături de ei, să 
le a�ărăm și să le res�ectăm 
dre�turile, să le oferim ��rst�
nicilor s�eranță, încredere, 
omenie și cu cele mai calde 
sentimente un sincer și din ini�
mă LA MULȚI ANI!

Președintele 
Federației Naționale 

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

Inginer Gheorghe CHIOARU



2 OMENIA

CEL MAI MARE NEUROCHIRURG ROMÂN

„Stresul este boala 
secolului XXI!”

Domnul �rof. uni�. dr. Ale�
xandru �lad Ciurea, 
emi nentul s�ecialist în 

neu rochirurgie, ne �orbește 
în acest inter�iu des�re afec�
ți unile creierului și măsurile 
�e care le �utem lua �entru a 
menține sănătatea o�timă a 
acestui im�ortant organ. Dom�
nia sa ne asigură că și la o ��r�
stă înaintată există �iață și că 
nu există �ersoane de ��rsta a 
treia, ��rsta fiind doar o cifră.

C�nd am �orbit cu ex ce len�
ța sa la telefon, tocmai ieșea 
dintr�o o�erație, mereu �e fugă, 
mereu acti�. Trăg�nd o conclu�
zie la acest inter�iu, l�am între�
bat cum arată o zi obișnuită din 
�iața domniei sale, care este 
secretul, la cei 80 de ani. 

Secretul nu îl �ot dez�ălui, 
îmi s�une domnia sa, adău�
g�nd: „urmăriți-mă și veți afla 
secretul tinereții veșnice!” 

Domnule Profesor, cum 
men ținem în cazul per-
soanelor de vârsta a treia 
funcțiile cerebrale, cog -
ni tive în condițiile cele 
mai optime, sub in flu en-

ța stresului și a apa ri ți ei 
bolilor specifice vârstei, 
într-un cuvânt, cum men-
ținem creierul tânăr și 
funcțional?
Nu există �ersoane de ��r�

sta a treia. ��rsta este doar o 
cifră. Contează ��rsta biologică. 
Structura umană are trei ca�ita�
luri �erfect distincte: de �iață, 
de sănătate și... ca�italul de in�
tegritate men tală. Noi trebuie să 

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ
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fim con�inși indiferent de ��rstă 
că suntem �erfect funcționali 
din �unct de �edere cerebral, 
cu toate funcțiile integrate (cog�
niti�e – a cunoaște, motorii – a 
merge, senziti�e � a simți, și cu 
toate funcțiile decizionale ada��
tate la mediul înconjurător). 

Noțiunea de stres este ma�
joră, �ot s�une că este boa�ă, �ot s�une că este boa�, �ot s�une că este boa�ă este boa� este boa�
la secolului XXI, afect�nd în 
mod constant în�elișurile de 
mielină ale fibrelor ner�oase, 
�roduc�nd zone de demielini��nd zone de demielini�nd zone de demielini�
zare, condiții în care acti�itatea 
cerebrală suferă major at�t ca 
�erformanță de rutină (la ser�i�ță de rutină (la ser�i� de rutină (la ser�i�ă (la ser�i� (la ser�i�
ciu), c�t și în �iața �ersonală. 
(Mielina re�rezintă un strat de 
fos foli�ide, electroizolant, care 
înconjoară axonii neuronilor. 
Pierderea stratului de mielină 
�oate însemna a�ariția unor 
tulburări fiziologice la ni�e�
lul sistemului ner�os central, 
�ut�nd �ro�oca a�ariția unor 
afecțiuni �recum scleroza mul�
ti�lă, scleroza în �lăci, a��nd 
ca urmare modificări senzoriale 
sau motorii � n.r.).

Menținerea creierului t�năr 
de�inde doar de noi, exist�nd 
multi�le elemente esențiale în 
regimul de �iață – alimentație, 
a�ă curată, de�lasare în aer 
liber (�referabil în afara Bucu�
reștiului � sau în �ăduri), g�ndi�știului � sau în �ăduri), g�ndi�n �ăduri), g�ndi�ăduri), g�ndi�duri), g�ndi��ndi�ndi�
re o�timistă, e�itarea stresului, 
e�itarea stărilor conflictuale. 

„Mens sana in corpo-
re sano” spuneau lati-
nii. Domnule Profesor, în 
epoca modernă cu toate 
provocările unei vieți de-
rulate pe repede înainte, 
cât de respectat sau apli-
cat mai este acest celebru 
dicton? 
În e�oca modernă, acest 

celebru dicton nu este res�ec�
tat, întruc�t nu dorim să facem 
lucrurile încet, sigur și cu res�i cu res�
�ectarea tuturor elementelor 

necesare. Această fugă conti�
nuă nu duce dec�t la un cu��nt 
din limba idiș „fușăreală” (lucru 
făcut de m�ntuială)! Exact cum 
s�a făcut și �rogramul PNRR, 
cu care ne�am �rezentat jal�
nic la Bruxelles. Mai bine ne 
menținem în dictonul german: 
„Langsam, aber sicher!” (în tra�
ducere: „Incet, dar sigur!”).

Perioada pandemiei, cu 
stă  rile de urgență și aler-
tă, cu toate restricțiile de 
circulație și socializare etc., 
ne-a afectat pe toți deopo-
trivă, emoțional și social. 
Cum au fost afectate per-
soanele de vârsta a treia? 
Așa cum am s�us mai sus, 

nu există ��rsta a treia. Desi�
gur că toate �ersoanele au fost 
afectate de aceste stări conti�
nue de urgență și alertă, dar mai 
ales de restricțiile de circulație 

și socializare. Izolarea între �a�
tru �ereți cu triunghiul renumit: 
„bucătarie�tele�izor�dormitor” 
ne�a închis total orizontul și a 
dus la a�ariția unor afecțiuni 
ale sistemului ner�os de ti�: 
de�resie, anxietate, burnout 
(e�uizare fizică și �sihică), boli 
neurodegenerati�e.

Domnule Profesor, asis-
tăm în ultima perioadă la 
o creștere a afecțiunilor 
neurodegenerative în rân-
dul persoanelor tinere și 
spre vârsta a doua. Cum se 
explică, care sunt factorii 
determi nanți? Sunt gene-
tici sau de vină este con-
textul actual?
Bolile neurodegenerati�e 

re  flectă tocmai stilul haotic de 
�iață �e care îl ducem astăzi: 
folosirea excesi�ă a calcula�
torului, a telefonului mobil, a 

Peste 20 de mii 
de operații pe creier 

Despre invitatul nostru nu ne-ar ajunge pagini între-
gi pentru a-i prezenta activitatea laborioasă. Iată totuși 
câteva aspecte. Prof. Dr. Alexandru Vlad Ciurea a ab-
solvit in 1964 Facultatea de Medicină și Farmacie din 
București. După ani grei de muncă în domeniul neuro-
chirurgiei sub coordonarea Prof. Univ. dr. Constantin 
Arseni a ajuns profesor universitar de neurochirurgie. 
A condus și a fost implicat în aproape 20 de proiecte de 
cercetare naționale și internaționale. A fost șeful secției 
de neurochirurgie în cadrul Spitalului Clinic „Bagdasar-
Arseni”. Este profesor universitar de neurochirurgie la 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
din București, conducător de doctorat.  A realizat peste 
20 de mii de operații pe creier, din care jumătate la co-
pii. A fost președintele Societății de Neurochirurgie din 
România 8 ani (două mandate). A publicat 33 de cărți, 
cea mai importantă fiind „Tratatul de Neurochirurgie”. 
A fost managerul Spitalului „Bagdasar-Arseni” timp de 
6 ani, iar din 7 ianuarie 2013 lucrează în cadrul Spitalu-
lui Sanador, unde în prezent este Șeful Secției de Neu-
rochirurgie. Este, de asemenea, președintele Comisiei 
Naționale de Neurochirurgie al Ministerului Sănătății.
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ta bletei, a tele�izorului, a re țe�
lelor de socializare – Instagram, 
Facebook, Twitter etc.; Deci, 
o disi�are a atenției, memori�
ei, cu un �rogram extrem de 
dezor ganizat, fără ore sufici�
ente de odihnă și re�aus. Fără 
un somn normal nu ne �utem 
desfășura acti�itatea cores�un�
zător, de aici a�are și Burno�
ut�ul, adică oboseala excesi�ă 
a sistemului ner�os, �e care o 
biciuim cu sti mulente (cafea, 
coca�cola, ener gizante etc.), 
ceea ce îm�iedică refacerea le�
găturilor din sistemul ner�os (a 
sina�selor), iar, acestea duc la 
o dis  funcționalitate majoră care 
creează cercul �icios al bolilor 
neu rodegenerati�e (Parkinson, 
Al zheimer, demența, etc.).  

Odată ajunși la o anumită 
vârstă, înaintată – mă refer 
la români – și constrânși 
de situația socio-economi-
că în care se află, nu le  mai 
rămân multe opțiuni de a 
se menține pe o linie de 

supraviețuire emoțională, 
psihică, fiind supuși la 
stres, lipsuri și boli. Cum 
se pot proteja în aseme-
nea condiții? 

Rom�nii ca nație se �ot 
�roteja foarte bine, întruc�t sun�
tem un �o�or o�timist, �e sel, 
dis�us la socializare continuă, 
�o�estiri și bancuri. Putem să 
�re�enim aceste boli neurode�
generati�e și dereglările majo�
re socio�economice �e care ni 
le creează gu�ernanții care se 
joacă și se ceartă �e banii noștri 
(�edeți ultimul e�isod de la E�o�
ca Gunoaielor din Sectorul 1). 

Domnule Profesor, ce este 
regimul de cruțare  și în ce 
împrejurări se recomandă?
Regimul de cruțare se refe�

ră la un stil de �iață mai sănă�
tos și ordonat. Acesta se refe�
ră la înde�ărtarea factorilor de 
stres, a certurilor, scandalu�
rilor, a ner�ilor, claxoanelor de 
zi cu zi, a breaking�news�ului 

și a tele�iziunilor care difuzea�
ză numai scandaluri și nu lu�
cruri bune. G�ndiți, �orbiți și 
com�ortați��ă o�timist, dragi 
rom�ni! 

Ce îi place creierului din 
alimentația pe care i-o ofe-
rim sau ce ar trebui să-i 
oferim, ce substanțe îl fe-
resc de afecțiunile neuro-
degenerative la ma  tu ritate 
și la vârste îna intate? 
Encefalul este un organ 

extrem de sofisticat, com�lex, 
mofturos, și foarte sensibil. 
Plăcerile encefalului constau 
în: a�ă �lată la tem�eratura 
camerei – cel �uțin 2L � zi, aer 
c�t mai curat �osibil, exerciții 
fizice zilnice, alimentație boga�
tă în �itamina E și B12 (exact 
cum recomand și �acienților 
mei să consume), fructe, legu�
me, semințe, ciocolată nea�e, ciocolată nea�
gră, o�timism total, muzică 
bună, dans și ocazional un 
�ahar de �in roșu care nu face 
rău nimănui.
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STRATEGIA AGE 2022-2025

Strategia 2022-2025 este 
documentul de bază 
con  ceput pentru a direc-

țio na funcționarea gene rală a 
AGE Platform Europe pentru 
următorii patru ani. Scopul său 
este să stabilească priorități, 
să concentreze energiile și re-
sur sele, să stabilească obiec-
tivele și rezultatele agreate și 
să consolideze activitățile de 
zi cu zi. Ca răspuns la mediile 
în schimbare, aceasta oferă o 
metodă de asigurare a faptului 
că membrii și secretariatul 
AGE lucrează în direcția obi-
ec tivelor comune, ajustate prin 
programul de lucru anual.

Obiectivul final al strategiei 
este creșterea capacității AGE 
de a maximiza schimbările 
po    zi tive pentru persoanele 
în vârstă. Membrii pot, în 
orice moment, să se refere 
la Strategie pentru a defini 
ac  țiuni suplimentare pentru 
perioada 2022-2025. Strategia 
ar trebui, de asemenea, să 

clarifice țelurile noastre față 
de partenerii externi și, prin 
urmare, să ne consolideze 
colaborarea.

I. De ce? Direcție și context

Viziune
 O societate pentru TOATE 
vârstele.
�iziunea AGE cu�rinde o 

societate incluzi�ă, bazată �e 
bunăstarea tuturor, soli dari�
tatea între generații, dre�tul 
de�lin de a se bucura de �iață, 
de a �artici�a și de a contribui 
la societate, res�ect�nd în ace�
lași tim� dre�turile și res�on�
sabilitățile fiecărei �ersoane �e 
�arcursul �ieții.

Misiune
AGE sărbătorește lon-

ge vitatea ca una dintre cele 
mai mari realizări ale uma-
nității. Căutăm să com ba-
tem discrimi nă rile ba zate pe 
vârstă, să promovăm drep-
turile omului pe tot par cursul 
vieții, să reducem inegalitățile 
și să le permitem tuturor să 
ducă o viață demnă.

Pentru a realiza această 

misiune:
�  �om ridica as�irațiile și ne�

�oile �ersoanelor în ��rstă, 
reduc�nd decalajul dintre 
aceș tia și factorii de decizie 
�olitică.

�  �om transforma ex�eriențele 
și ideile membrilor noștri în 
�ro�uneri de �olitici, ad�o�
ca cy, cam�anii, acțiuni de 
diseminare și �roiecte.

�  �om susține im�licarea ac�
ti �ă a membrilor noștri, �ro�
mo��nd în același tim� în�
�ățarea reci�rocă și crearea 
de rețele.

Valorile de bază și principiile 
directoare ale AGE

�  Respectarea demnității 
u ma  ne și a drepturilor omu-
lui, libertate, democrație, 
egali ta te și statul de drept, 
�alo rile fundamentale ale 
Uni unii Euro�ene ne unesc 
membrii.

�  Drepturile omului și demni-
ta tea nu se diminuează 
odată cu înaintarea în vârs-
tă și trebuie res�ectate �e 
�arcursul �ieții fiecărui indi�id.

�  Persoanele în vârstă sunt 
pro prii lor avocați. Toți ar 

O societate pentru 
toate vârstele

Sociolog 
Ionuț ARDELEANU
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trebui să fie s�rijiniți să �or�
bească în numele lor ca 
ex�erți ai �ro�riilor �ieți.

�  Bărbații și femeile în vârstă 
sunt o resursă pentru so-
cie tă țile noastre �rin con tri�
buțiile lor �rin muncă, crea�
ti�itate, �oluntariat, îngrijire 
in formală și în calitate de 
consumatori.

�  Solidaritatea intergenera-  
țio nală întărește incluziunea 
și justiția între generații, 
res  �ec t�nd ex�eriențele, sen �
si  bili tățile și aște�tările tuturor.

�  Mediile prietenoase tuturor 
vârstelor sunt esențiale 
�entru comunități echitabile 
și incluzi�e �entru oamenii de 
toate ��rstele.

OPORTUNITĂȚI

 Povestea noastră 
de suc ces
Po�estea de succes a �ie�

ților mai lungi trebuie să fie 
însoțită de o sănătate mai 

bună, bunăstare și îm�li nire 
�er sonală �entru toți. Recu�
noaș terea de�lină a �alorii 
fiecărei �ersoane, indiferent 
de condiția și situația acesteia, 
�romo�ează o abordare a �ieții 
care aduce echilibru inter�
generațional, recunosc�nd că 
ex�eriențele trecute și �rezente 
ale indi�izilor și cohortelor au 
im�act asu�ra �iitorului.

Dincolo de pandemie
Niciodată dre�turile �ersoa�

nelor în ��rstă nu au fost la 
fel de contestate sau �use la 
îndoială ca în tim�ul �andemiei 
de CO�ID�19. Niciodată defici�
en țele și �ro�ocările sistemelor 
de sănătate și de îngrijire �e 
termen lung nu au fost at�t 
de �izibile. Rareori economiile 
noastre au a�ut ne�oie de mai 
mult im�uls �entru a�și re�eni 
și a crește într�un mod durabil. 
În aceeași măsură, societățile 
noastre nu au fost at�t de 

�ro�ocate să își reg�ndească 
organizarea, rolul și contribuția 
tuturor actorilor și gru�urilor 
de �o�ulație. Acest lucru ofe ră 
�ersoanelor în ��rstă o o�ortu�
nitate de a influența elaborarea 
�oliticilor și, în cele din urmă, 
de a�și consolida dre�turile.

Pandemia de CO�ID�19, 
din colo de efectele și conse�
cințele sale tragice, oferă 
societății noastre o o�ortunitate 
majoră de a examina lacunele 
structu rale și �roblemele eco�
nomiilor și sistemelor noastre 
de �ro tecție socială. Acestea 
�ot fi remodelate cu o nouă 
�iziune �entru societăți mai 
incluzi�e, �artici�ati�e și mai 
juste în care toate ��rstele, 
inclusi� �er soanele în ��rstă, 
sunt tratate cu atenție, fiindu�le 
res �ec tate dre�turile omului.

 Diversitatea persoanelor 
în vârstă
Persoanele în ��rstă sunt 
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extrem de di�erse în ceea ce 
�ri�ește ��rsta cronologică și 
fizică, sexul, educația, sănă�
tatea, fragilitatea, reședința, 
de exem�lu, acasă sau în case 
de bătr�ni, etnia, �enitul, adică 
cei bogați și cei �ulnerabili 
din �unct de �edere financiar, 
bunici îngrijitori sau oameni 
care îmbătr�nesc sin guri. 
Diferențele socio�econo mice 
și culturale din cadrul Uniunii 
Euro�ene se adaugă și mai 
mult acestei di�ersități.

Această di�ersitate este 
forța noastră și se �a traduce 
în acti�itatea noastră de ad�
�ocacy, în răs�unsuri �olitice 
care se adresează întregului 
s�ectru de realități cu care se 
confruntă �ersoanele în ��rstă.

CONSTRÂNGERI

• Extern
Îmbătrâniriea este tabu
Îmbătr�nirea este încă tabu 

în societatea noastră. Trebuie 
să schimbăm �erce�țiile ne�
ga ti�e, narațiunile și limba�
jul des�re îmbătr�nire într�o 
�iziune mai �oziti�ă, ori en�
tată s�re �iitor și realistă. Dis�
criminările bazate �e ��rs tă 
trebuie contestate �rin crea�
rea unei narațiuni �oziti�e 
des�re �ersoanele în ��rstă, 
�romo�area artei îmbătr�nirii 
acti�e, țin�nd cont de fa�tul 
că îmbătr�nirea are loc de�a 
lungul �ieții. Demnitatea și 
bunăstarea trebuie res�ectate 
��nă în ultima zi de �iață.

 Competența UE versus 
competența națională

Obiecti�ele AGE sunt ali�
niate cu �rinci�iile subsidiarității 
și �ro�orționalității care gu �er �

nează exercitarea com �e ten�
țelor UE față de com �e tențele 
naționale. La im�lementarea 
acestei strategii, AGE se �a 
baza �e angajamentul Uniunii 
Euro�ene de a res�ecta dre��
turile �ersoanelor în ��rstă, 
astfel cum este consacrat în 
Carta dre�turilor fundamentale 
a UE în articolul 25 al acesteia, 
unde „Uniunea recu noaște și 
respectă drepturile persoanelor 
în vârstă de a avea o viață 
demnă și independentă, de 
participare la viața socială și 
culturală.”

Euroscepticismul
Odată cu creșterea euro�

s ce�ticismului în unele țări, 
UE și�a �ierdut im�actul inițial 
�entru mulți euro�eni, inclusi� 
�entru �ersoanele în ��rstă 
care au urmărit întemeierea 
și extinderea sa. Retragerea 
Regatului Unit a agra�at și 
mai mult acest lucru. În acest 
mediu �ro�ocator, AGE își 
�a continua abordarea �ro�
euro�eană a �oliticilor �ri�ind 
îmbătr�nirea. Dez�oltarea re �
țe  lei noastre ar trebui să re�
flec te, de asemenea, �ro�o�
carea eurosce�ticismului �rin 
�romo�area �alorilor funda�
men tale ale Uniunii Euro�ene 
și subliniind �aloarea adăugată 
a �roiectului euro�ean.

• Intern
Puncte tari diferite ale 
membrilor
Există re�rezentati�itate 

și forță inegală în r�ndul or�
ga   nizațiilor noastre membre, 
le gate de diferențele în struc�
turile lor interne (organi zații 
in di�iduale și ti� umbrelă), re �
sursele lor umane și � sau fi�

nan ciare sau ca�acitatea ling�
�istică. �om continua eforturile 
noastre de a aborda aceste 
�ro�ocări �rin consolidarea 
ca�acității membrilor noștri 
de a acționa ca auto�a�ocați, 
�romo��nd în�ățarea reci�
�rocă în cadrul rețelei.

 Reprezentativitatea 
rețelei
Calitatea de membru al 

AGE ar trebui să re�rezinte 
mai bine di�ersitatea �o�ulației 
îmbătr�nite din UE, de exem�lu 
mi no rități, diferențe socio�eco�
no mice și educaționale. �om 
continua eforturile de a aborda 
aceste �ro�ocări dez �olt�n� 
du�ne membrii �entru a asigura 
o mai mare di�ersitate și o mai 
bună re�rezentati�itate.

Eroziunea calității 
de membru AGE
În ultimii ani, unii membri 

s�au retras din rețeaua noas�
tră, reflect�nd �ro�ocările la 
ni�el național, scăderea s�riji�
nului �ublic și �ri�at �entru 
societatea ci�ilă din UE sau 
dificultăți în legarea acti�ității 
lor cu obiecti�ele AGE. Pentru 
a ne consolida calitatea de 
membru, �om de�une eforturi 
�entru o aliniere mai �uternică 
a agendelor și obiecti�elor res�
�ecti�e, astfel cum sunt stabilite 
�rin �rezenta strategie.

II. Prioritățile AGE

Oglindind �iziunea și misi�
unea noastră, AGE �a a�ansa 
��nă în 2025 către țelurile 
�ro�use � rezultatele �e care 
dorim să le obținem. Acestea 
ne �or ghida obiecti �ele � 
acțiuni s�ecifice, măsu rabile  și 
re�izuite anual.
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Obiectiv: Advocacy 
la nivelul UE
Adoptarea, sau progrese 

substanțiale către o strategie 
a UE pentru egalitatea de 
vârstă

Pentru a atinge acest 
obiectiv:
1. AGE își �a �rioritiza 

acțiunile de ad�ocacy în:
�  ado�tarea unei legi a UE �ri�

�ind discriminarea în funcție 
de ��rstă dincolo de angajare;

�  monitorizarea e�oluției Cărții 
�erzi �ri�ind îmbătr�nirea, 
ideal în formatul unei cărți 
albe �ri�ind îmbătr�nirea, 
sus ținută de legislațiile și � 
sau inițiati�ele �olitice ale UE, 
cum ar fi:
	modelul reînnoit de în�

gri jire �e termen lung, care 
asigură o �unere în a�licare 
cores�unzătoare a �rinci�iului 
18 al Pilonului euro�ean al 
dre�turilor sociale �ri�ind ac�
cesul la sănătate și îngrijire �e 
termen lung de calitate;
	�ensii adec�ate și �la�

se minime de siguranță �entru 
a �ermite o �iață dem nă și 
incluziune socială, �rin �unerea 
în a�licare a �rin ci�iului 15 al 
Pilonului euro�ean al dre�turilor 
sociale �ri�ind �ensiile și �eni�
turile �entru limită de ��rstă;
�  monitorizarea �unerii în a�li�

care a Directi�ei UE �ri�ind 
egalitatea în muncă;

�  baz�ndu�se �e lecțiile în �ă  țate 
din �andemia de CO�ID�19 
în eșecurile de a res  �ec ta 
dre� turile omului și demnita�
tea �ersoanelor în ��rstă.

2. AGE va continua:
�  Integrarea egalității de gen 

�e �arcursul �ieții în �oliticile 
UE de consolidare a egalității 
între bărbați și femei la bătr��

nețe;
�  Integrarea �ers�ecti�elor 

�er soanelor în ��rstă în stra�
tegiile de egalitate ale UE;

�  Asigurarea unei im�lementări 
adec�ate a inițiati�elor UE, 
cum ar fi Legea euro�eană 
�ri�ind accesibilizarea și con�
tribuirea la noi acțiuni;

�  Monitorizarea inițiati�elor UE 
�entru a asigura digitalizarea 
incluzi�ă, �e baza concluziei 
Consiliului UE din 2020 �ri�
�ind dre�turile omului, �ar � 
t i  ci�area și bunăstarea �er�
soanelor în ��rstă în era 
digitalizării;

�  Monitorizarea Planului de re�
dre sare CO�ID�19, instru�
men tul său de bază „Next 
Ge neration EU � CO�ID�19 
reco�ery �ackage” și cadrul 
financiar multianual 2021�
2027.

3. AGE va căuta să:
�  �romo�eze �artici�area so�

cială, ci�ică și �olitică a �er�
soa nelor în ��rstă în calitate 
de deținători de dre�turi 
egale, utiliz�nd �rocesul �o�
litic și inițiati�ele rele�ante, 
�recum Conferința �entru 
�iitorul Euro�ei;

�  intensifice im�actul Econo�
miei de argint în cadrul agen�
dei UE. 

Obiectivul: Advocacy 
la nivel internațional
Adoptarea, sau progrese 

substanțiale către o Conven-
ție a ONU privind drepturile 
persoanelor în vârstă

Pentru a atinge acest obi ec-
tiv:

1. AGE �a acorda �rioritate 
�entru acțiunile de ad�ocacy în:
�  Atingerea unei mase critice 
între statele membre ale UE 

�entru a s�rijini o Con�enție 
a ONU �ri�ind dre�turile �er�
soanelor în ��rstă și înființarea 
unui gru� de redactare;

�  Obținerea s�rijinului rele�ant 
din �artea instituțiilor majore 
ale UE �entru a a�ansa și ela�
bora Con�enția ONU �ro �usă 
�ri�ind dre�turile �er soa ne lor 
în ��rstă, aliniindu�le la �ro�
mo�area dre�turilor omului în 
acțiunile externe ale UE.

2. AGE va continua să:
�  Contribuie la Gru�ul de lu�

cru deschis al ONU �ri�ind 
îmbătr�nirea;

�  Contribuie la �otențialul Con�
�enției Națiunilor Unite �ri�ind 
dre�turile �ersoanelor cu 
dizabilități �entru �ersoanele 
în ��rstă;

�  Contribuie la Deceniul ONU 
�entru îmbătr�nirea sănă�
toasă 2021�2030;

�  Partici�e la rețeaua globală a 
OMS a orașelor și comunită�
ților �rietenoase tuturor ��r�
stelor;

�  Contribuie la Programul de 
lucru al OMS �entru Euro�a 
2020�2025;

�  Partici�e la �rocesele UNECE 
în jurul Planului internațional 
de acțiune de la Madrid �ri�
�ind îmbătr�nirea (MIPAA).

3. AGE va căuta să:
�  Contribuie la �rocesele che�

ie ale Consiliului Euro�ei 
(Car ta socială euro�eană 
re �izuită, recomandarea �ri�
�ind �romo�area dre�turilor 
�ersoanelor în ��rstă);

�  Monitorizeze Agenda ONU �en�
tru dez�oltare durabilă 2030.

Proiecte
Obiecti�ele și �rioritățile de 

ad�ocacy ale AGE sunt sus �
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ținute de �artici�area la de sig  � 
nul, im�lementarea și �ro mo�
�area rezultatelor �ro  iec te lor. 
Decizia de a �arti ci�a la �roiecte 
se �a baza �e �a loarea adăugată 
a aces tora în informarea și 
im�ac tul acti�ității noastre de 
�oli tici asu�ra îmbătr�nirii și a 
îm bunătățirii tangibile a cali�
tă ții �ieții �ersoanelor în ��r�
stă. Obiecti�ul nostru este să 
ex�rimăm �ers�ecti�ele �er �
soa nelor în ��rstă, să le im�
�li  căm ca utilizatori finali efi ci �
enți și să ne asigurăm că �ro�
blemele etice și juridice sunt 
corect abordate. 

Obiective interne
Reflectarea vocii persoa-

ne lor vârstnice prin toată di-
ver si tatea lor în rândul mem-
brilor noștri din toată Europa.

1. AGE va acorda 
prioritate acțiunilor 
deoarece:

�  Fiind o rețea re�rezentati�ă 

în întreaga UE �oate influen�
ța �oliticile și �ro�une noi ori�
zon turi bazate �e do�ezi și 
�artici�are la ni�el local.

2. AGE va continua să:
�  Faciliteze acti�itățile de net�

working și în�ățare în care 
di  �ersitatea, ideile și ex�e ri�
ențele membrilor noștri sunt 
reflectate, �artajate și im�le�
mentate.

3. AGE va căuta să:
�  S�rijine membrii să își s�o�

reas că imaginea și �rofilul 
față de factorii de decizie na�
ționali.

Resurse financiare 
și umane adecvate și 
sustenabile

1. AGE va acorda 
prioritate acțiunilor în:

�  di�ersificarea surselor de �e�
nituri �ro�rii și externe, utili�
z�nd finanțarea UE dis�o ni�
bilă �rin noul „Program �entru 

cetățeni, egalitate, dre� turi și 
�alori”;

�  s�rijinirea unui secretariat 
�ro fesional și îm�uternicirea 
membrilor.

2. AGE va continua:
�  Să reducă �resiunea asu�ra 

mem brilor �entru a aco�eri 
�ar  tea de cofinanțare cerută 
de sub�ențiile o�eraționale 
ale Comisiei Euro�ene �rin 
ex  tin derea bazei de membri 
și cău tarea de noi donatori și 
surse su�limentare de �enit 
ex tern.

3. AGE va căuta să:
�  Dez�olte coo�erări cu fundații 

sau alți �arteneri externi care 
�or s�rijini financiar acțiunile 
noastre de ad�ocacy.

Coproprietate mai 
puternică a rețelei 
pentru toți membrii

Pentru a atinge acest obi�
ecti� ...
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1. AGE va acorda prioritate:
�  Actualizărilor �eriodice ale 
mem brilor cu �ri�ire la e�o�
lu țiile �oliticii UE și inter na�
ționale �ri�ind îmbătr� nirea 
�entru a�și s�rijini și ins�ira 
�ro�ria acti�itate și, ori de 
c�te ori este �osibil, �entru 
a�și s�ori �rofilul la ni�el 
național;

�  Colectării frec�ente de infor�
mații cu �ri�ire la situații 
s�ecifice la ni�el de țară din 
Euro�a.

2. AGE va continua:
�  Creșterea ca�acității mem�

brilor de a a�ea un im�act 
mai �uternic atunci c�nd 
�ledează �entru �iziunea 
noastră asu �ra societăților 
�entru toate ��rstele;

�  Crearea unui efect multi�lica� 
tor bazat �e cu noștințele, ex�
�eriența și abi litățile mem�
brilor.

3. AGE va căuta să:
�  Dez�olte și să �ună la dis�

�oziția membrilor o bază de 
date cu bune �ractici legate 
de îmbătr�nire;

�  Promo�eze o interacțiune 
mai �uternică și crearea de 
re țele între membri, s�orind 
o�ortunitățile de înt�lniri co�
mu ne și schimbul de ex�e�
riențe și idei.

III. Cine? Resursele noastre

Resurse umane
Misiunea și obiecti�ele AGE 

se bazează �e membrii noștri 
și �e secretariatul nostru, care 
sunt com�lementare și se 
consolidează reci�roc.

Membri
AGE reunește organizații de 

auto��romo�are a �ersoanelor 
în ��rstă și organizații ale 
societății ci�ile care lucrează 
cu și �entru �ersoanele în 
��rstă și �ensionate, cu sco�ul 
de a oferi �izibilitate o�iniilor, 
ne�oilor și intereselor lor. Com�
�o nența noastră este di�ersă 
și �luralistă.

Membrii contribuie, �rin 
intermediul organelor statutare 
și a gru�urilor de lucru ale AGE, 
cu abilitățile și cunoștințele lor 
legate de situația �ersoanelor 
în ��rstă și �oliticile naționale 
din țările lor.

Secretariat
Secretariatul este res�on�

sa bil de gu�ernanța adminis�
trati�ă de zi cu zi a rețelei, de 
im �lementare a �rogramelor 
de lucru, decise de membrii 
noș tri și de legătura cu toate 
�ărțile interesate în acest sens. 

Secretariatul asigură contacte 
regulate cu �ărțile interesate 
ex terne, și anume instituțiile 
UE, și asigură legătura cu �ar�
tenerii noștri din cadrul �ro�
iec telor. Resursele limitate ale 
secretariatului nostru �or fi uti�
li zate �entru a ser�i cel mai 
bine membrii în realizarea obi�
ec  ti�elor comune și a celor 
stabilite în strategie.

Resurse financiare
Strategia financiară își �ro�

�une să caute s�rijin financiar 
�e termen lung dincolo de 
2021, inclusi� de la �rinci�alul 
nostru finanțator, Uniunea 
Eu ro �eană, �rin „Programul 
�entru cetățeni, egalitate, 
dre�  turi și �alori”.

Subvenții și proiecte UE
Resursele financiare ale 

AGE �entru munca noastră din 
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�erioada 2022�2025 constau 
din �enituri �ro�rii (interne și 
externe) și finanțare UE.

Sursele de �enit �ro�riu 
in tern �ro�in din cotizații de 
membru, donații ale mem bri lor 
sau alte �enituri interne exce��
ționale. Sursele de �enituri 
�ro�rii externe, �ermanente 
sau limitate în tim�, �ro�in 
de la terți, cum ar fi donatorii 
cor�orati�i sau instituționali. În 
tim� ce AGE salută donațiile 
de la o serie de �ărți interesate 
externe, acestea trebuie să 
res�ecte Codul etic agreat 
de AGE, care are ca sco� 
�ro tejarea inde�endenței și 
a imaginii AGE ca �oce a 
�ersoanelor în ��rstă.

Finanțarea UE este �ri mi tă 
sub formă de sub�enții (sub�
�enții anuale de funcțio nare) și 
�roiecte finanțate de UE. 

IV. Cum? Metode de lucru

Grupuri de lucru
Sco�ul gru�urilor de lucru � 

�rinci�alul nostru instrument de 
lucru intern � este de a utiliza și 
de a accesa ex�ertiza di�ersă 
a membrilor �entru a informa 
�ozițiile AGE și a reflecta mai 
bine situația și �reocu�ările 
�ersoanelor în ��rstă din UE. 
Acestea stimulează schimbul 
de ex�eriențe și bune �ractici, 
�ro�un recomandări și re�re�
zintă baza �oliticii AGE și a 
acti�ității de ad�ocacy.

Strategie de comunicare
Comunicarea AGE se adre�

sează �ersoanelor în ��rstă, or�
ganizațiilor lor re�rezentati�e și 
di�erse, �recum și factorilor de 
decizie cu următoarele obi ec�
ti�e:
�  asigurarea fa�tului că �er � 

s �ecti�ele �ersoanelor în 
��rs tă sunt aduse în dezba�
terile �ublice;

�  consolidarea �izibilității și a 
im�actului acti�ității noastre 
de ad�ocacy; 

�  schimbul de informații des�re 
�oliticile de îmbătr�nire între 
membrii noștri și alte categorii 
de �ublic țintă.

Aceasta este structurată 
�rin:

�  Comunicări interne AGE 
care îi informează �e membrii 
noș tri cu �ri�ire la e�oluțiile 
și acțiunile rele�ante care �ot 
s�rijini acti�itatea (de sus în 
jos), organiz�nd colectarea și 
diseminarea informațiilor de 
la ni�el local (de jos în sus) și 
stimul�nd schimburile în cadrul 
rețelei noastre (orizontală);

�  Comunicările externe AGE 
in formează �ublicul țintă 

des�re �ozițiile noastre și 
în cearcă să influențeze �ro�
cesele �olitice rele�ante.

Principalele părți interesate
Pe l�ngă membrii noștri, 

AGE urmărește coo�erarea 
cu o gamă largă de �ărți in�
teresate ale căror acțiuni, di�
recte și indirecte, influențează 
�ro cesul de elaborare a �o�
li ti cilor �entru �ersoanele în 
��rstă. Părțile interesate sunt 
formate din instituții inter na�
ționale, auto rități �ublice, me�
diul academic, mass�media, 
sectorul �ri�at și societatea 
ci�ilă.

Colaborarea cu mass�me�
dia și utilizarea diferitelor forme 
de comunicare și rețele �or fi 
dez�oltate în continuare �entru 
a ajunge la o gamă c�t mai 
largă de �ărți interesate.

Evaluare și monitorizare
Acest �roces dublu include 

monitorizarea și e�aluarea 
ac ti �ităților și a �rogramului 
anual de lucru �entru a e�alua 
�ro gresul și �erformanța în 
acti�itatea noastră de �olitici � 
�roiecte și efectuarea e�aluării 
im�actului modificărilor de 
�olitică rezultate din acti�itatea 
noastră.

Monitorizarea și e�aluarea 
se �a face anual, �e baza re�
�i zuirii interne și a e�aluării 
externe, conduc�nd, acolo 
unde este necesar, la o ree�a�
lu are a obiecti�elor, țintelor și 
in strumentelor.

Exercițiul de e�aluare �a 
a�ea o �ers�ecti�ă minimă 
de trei ani �entru a obține re�
zultatele. E�aluările externe, 
efectuate anual, �or fi utilizate 
ca indicatori �entru antici�area 
im�actului �e termen lung.
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CERCETARE ȘI SĂNĂTATE

Stiți că organismul dum�
nea�oastră are ne�oie de 
�roteine �entru a fun cționa 

corect? Puțină lume știe de im�
�or tanța �roteinelor în alimentația 
noastră. Dacă nu sunt consumate 
suficiente �ro teine, a�ar conse�
cințe negati�e asu�ra sănătății, 
asu�ra sis te mului imunitar și 
asu�ra ni �e lului de funcționare, 
de exem �lu, ajung�ndu�se la 
�ierderea masei musculare sau 
la crește rea riscului de cădere 
sau de �ierdere a abilităților zil�
nice. Așadar, consumul de �ro�
teine suficiente și acti�itatea fi�
zică �ă �ot ajuta să răm�neți 
sănă toși. Din �ăcate, cercetările 
PROMISS arată că �este 25% 
dintre �ersoanele în ��rstă 
care tră iesc în locuința �ro�rie 

consumă �rea �uține �roteine.
De ce sunt im�ortante �rote�

inele?
Cor�ul nostru este format 

din celule care conțin �roteine, 
de exem�lu cele din mușchi, 
oase, cartilaj și �iele. Proteinele 
sunt, de asemenea, utilizate 
�entru trans�ortul oxigenului 
și asigură o funcționare o�timă 
a sistemului nostru imunitar și 
ajută la însănătoșire.

De c�te �roteine a�em 
ne�oie?

Pentru un kg de masă cor�
�orală trebuie să consumați 
cel �uțin 1g de �roteine �e zi, 
deoarece acest lucru aduce 
beneficii funcționării fizice. Deci, 
dacă a�eți o masă cor�orală de 
60 de kg, ar trebui să consumați 
60 de g �e zi. De asemenea, 
este im�ortant să consumați 
30 de g de �roteine la o masă, 
deci ar trebui să m�ncați două 
mese a c�te 30 de g de �ro�
teine, �entru a ajunge la un a�ort 
suficient. Dacă a�eți mai mult 
de 60 de kg, ar trebui să a�eți în 
�edere creșterea su�li mentară a 
a�ortului de �roteine. Persoanele 
cu afec țiuni cronice ar trebui să 
își mărească a�or tul de �roteine 
la un ni�el reco mandat de către 
un medic sau nutriționist.

Consumați 
mai multe proteine pentru 
sănătatea dumneavoastră!

Platforma Europeană AGE a fost 
im plicată în ultimii 5 ani în proiectul 
“PROMISS” (nutriție pentru o îmbătrânire 
sănătoasă), finanțat de UE, care s-a axat pe 
malnutriția în ceea ce privește consumul 
de proteine la persoanele în vârstă care 
locuiesc acasă, o tematică cu o relevanță 
deosebit de importantă pentru seniori și, 
în aceeași măsură, puțin cunoscută și 

cercetată. Pe baza cercetărilor efectuate 
în cadrul proiectului, au fost elaborate 
recomandări pentru a sprijini persoanele 
în vârstă să prevină malnutriția. 

Proiectul a dezvoltat, de asemenea, 
recomandări pentru profesioniștii din 
domeniul sănătății, dieteticieni, in dus tria 
alimentară și factorii de decizie politică.

Ionuț ARDELEANU

1g de proteine 
pe zi pentru 

fiecare kilogram 
de masă corporală
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Cum �uteți crește cantitatea 
de �roteine �e care o consumați?

1. Înlocuiți alimentele cu 
con ținut scăzut de �roteine cu 
unele bogate în �roteine, cu 
�ariații �entru fiecare masă.
10 g de proteine se găsesc în: 

PEȘTE
l 50 de g somon afumat
l 45 de g �ăstră�

LACTATE
l  jumătate de bol de br�nză 

de �aci
l 2 felii de mozzarella
l  o felie și jumătate de br�nză 

Gouda
l  un �ahar și jumătate de 

la�te

PRODUSE VEGETALE
l 1  felie și jumătate 

de br�nză tofu
l 2 m�ini de nuci
l 16  linguri cu fulgi 

de o�ăz
l 400 de g de orez �re�arat
l 250 de g  de �aste �re�arate
l 125 de g   de linte �re�arată
l 3 felii de ��ine

CARNE
l 33 de g  carne de �ită 

�re�arată
l 33 de g ficat �re�arat
l 33 de g  �ie�t de �ui �re�arat
l 3 felii de șuncă
l 2  felii de fri�tură de �ită
l 4 felii de �ie�t de �ui

2. Dacă trebuie să creșteți 
în greutate, adăugați �roduse 
su�limentare care conțin multe 
�roteine în alimentația dum nea�
�oastră obișnuită. 

3. Înlocuiți alimentele obiș�
nuite cu unele s�eciale, bogate 
în �roteine, care sunt la fel ca 
ali mentele dumnea�oastră o biș�
nuite, dar conțin �roteine în 
�lus, cum ar fi: ��ine bogată 
în �roteine, deserturi bogate în 
�ro teine sau băuturi bogate în 
�ro teine. Le �uteți găsi în orice 
su�ermarket obișnuit.

4. Adăugați �udră �roteică 

la unele alimente obișnuite din 
dieta dumnea�oastră. Puteți 
cum �ăra �udră �roteică din 
su  �ermarketurile mari, din far�
ma cii locale sau magazine cu 
su �limente alimentare. Ames�
tecați �udra cu m�ncarea 
obiș nuită moale sau lichidă, 
de exem�lu su�a, iaurtul sau 
desertul, con form re țetei de �e 
�achet sau sfa tu rilor nutrițio�
nistului.

5. Folosiți o combinație 
de două sau mai multe dintre 
aceste sfaturi. 

FACEȚI MIȘCARE
Pe lângă faptul că mâncați 

sănătos, este important să fiți 
activ și mobil din punct de 
vedere fizic:
r  Fiți acti� din �unct de �edere 

fizic cel �uțin 30 de minute 
�e zi. Dacă acest lucru este 
dificil, trebuie să realizați că 
orice acti�itate este mai bună 
dec�t deloc! Fiecare �as 
contează!

r		Cu c�t sunteți mai acti� 
și�sau cu c�t acti�itatea fi�
zică este mai intensă, cu 
at�t sănătatea dum nea�
�oastră �a a�ea mai mult 
de c�știgat.

r		Combinați diferite ti�uri de 
exer ciții, �recum și cele de 
rezistență, antrenarea echi�
li brului și forță.

r		Reduceți c�t mai mult tim�ul 
în care stați jos.

Exemple 
de antrenamente

Antrenament de rezistență
l	Mers

Antrenament 
pentru echilibru
l	Echilibru într�un �icior

Antrenament de forță
l		Str�ngerea unei mingi 

de tenis

Nu știți cum să 
ajungeți la 30 de g de 
proteine la o masă? 
Iată câteva exemple:
l  Un iaurt, fulgi de o�ăz 

�re�arați cu la�te 
și 2 ouă = 30 de g

l  P�ine integrală 
cu br�nză 
și la�te = 30 de g

l  Pie�t de �ui 
cu orez și o salată �erde 
= 30 de g
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Autor a peste 30 de cărți de 
poezie, police-book-uri, is-
torie, scenarii pentru tele-
viziune, basme și po vești 
pentru copii și, bineînțeles, 
colecționar de stilouri, 
Petre Crăciun are cuvântul:
Pasiunea mea �entru stilouri 

și obiecte �entru scris durea�

ză de mulți ani și a înce�ut cu 
mare dificultate �entru că mi�a 
fost greu să le adun. În momen�
tul în care cum�ăr un stilou de 
la cine�a din Rom�nia sau din 
afară (�e cele mai multe le�am 
achiziționat din afară), e foarte 
straniu �entru mine și mă miră 
fa�tul că oamenii nu le�au folo�

sit. E ca și cum ți�ai lua o ne�
�astă frumoasă și ai ține�o în tr�o 
grădină sau într�o �itrină. Ce�
lor de la care le achiziționez le 
s�un că sunt scriitor și chiar le 
folosesc la scris. Nu le �ine să 
creadă, au fost șocați. Cum adi�
că să folosești un stilou? Anul 
trecut în �andemie și în starea 

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ

INTERVIU CU SCRIITORUL PETRE CRĂCIUN

A fost odată 
ca niciodată 

un stilou… 
Distanța și timpul nu mi-au permis să-i văd 

întreaga colecție, peste 300 de stilouri, 
tocuri și obiecte antice de scris pe tăblițe 

cerate. Așa că am convenit să ne vedem în 
București, la biroul domniei sale. Tremura ini-
ma în mine, credeți-mă, că o să văd cele mai 
grozave stiloruri de la mărci precum Montblanc, 
Parker, Pelikan, Waterman, Montegrappa, dar 
și stilouri care mi-au făcut în copilărie degetele 
albastre – violet (ca la poliție când te ampren-
tează), de la cerneala care se scurgea din ele.

Este pasionat să colecțio neze edițiile de 
stilouri dedicate scriitorilor, mereu cu degete-
le pline de cerneală, fiind scriitor de literatură 

pentru copii… Are caiete speciale, frumos le-
gate, în care scrie cu stiloul poveștile și știe că, 
peste ani și ani, aceste caiete vor rămâne, nu 
îi este indiferent cum vor rămâne.

Când am intrat în presă, în anul 2001, la 
„Cronica Română”, cu echipa de șoc a ultimi-
lor mohicani în frunte cu Fănuș Neagu, eram 
acreditat la Ministerul de Interne și acolo l-am 
văzut pentru prima dată pe domnul Petre Cră-
ciun care era ofițerul de presă. Peste mulți 
ani, la o lansare de carte moderată de criticul 
Alex Ștefănescu, îl revedeam pe scriitorul de 
povești și basme pentru copii, numele fiindu-i 
parcă predestinat.
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de urgență am scris cu ele cu 
mare, mare �lăcere, a��nd și un 
număr mare de stilouri �e care 
mi le achiziționasem în tim�. 
Fa�tul că am fost foarte �ro�
ducti� se datorează și lor, era 
�lăcerea de a le folosi. Eu îmi 
notez la fiecare �o�este nouă 
cu ce stilou am scris și cerneala 
�e care am folosit�o. De �arcă 
ar conta, sau �oate contează… 
Dacă i se înt�m�lă unuia ce�a, 
chiar sufăr, încerc să�l re�ar. 
Sunt colecționar, dar în �rimul 
r�nd eu le folosesc. Mă simt �i�
no�at c�nd le las, uit de ele și 
se usucă cerneala. Eu consider 
că ele au �iață și în momentul în 
care uit de ele, se su�ără…

Spuneați, la un moment 
dat, că “scrisul de mână 
îți dă șansa de a gândi mai 
mult sensul cuvintelor 
îna inte de a le așterne pe 

hâr tie”. Cum este să scrii 
de mână, cum este să scrii 
cu stiloul?
Am a�ut stilouri �roaste c�nd 

eram ele�, sufeream, mă mur�
dăream �e m�ini de cerneală, 
toate curgeau, cele din marca 
Flaro. C�nd �rindeam un stilou 
chinezesc era ce�a senzațional. 
Am a�ut totuși �lăcerea să scriu 
cu stiloul ��nă du�ă facultate, 
iar c�nd am fost �rofesor �u�
neam note cu stiloul. Se �are 
unul norocos �entru ele�i! Țin 
mine că eram foarte atent la ca�
ligrafie, c�nd �uneam o notă în 
catalog, musai s�o scriu frumos. 
Du�ă aceea, mai ales du�ă 
re�oluție, am scris foarte mult 
cu �ixul. O �erioadă �roducti�
�ă �entru mine, dar sentimentul 
�e cate ți�l dă scrisul cu stiloul, 
legătura cu textul, te obligă să 
scrii într�un fel anume și îți dă 
o oarecare sobrietate, atenție 
și creati�itate. Fiecare instru�
ment îți im�une un anumit ti� 
de scriere, o anumită caligra�
fie. Eu scriu într�un fel cu �ixul 
și în cu totul alt fel cu stiloul, 
mult mai îngrijit și mai atent. Iar, 
dacă scriu cum�a cu tocul mi 
se a�ro�ie caligrafia de cea de 
secolul al XIX�lea. Sunt foarte 
atent, a�roa�e că intru sub ma�
gia acelui instrument de scris. 
A�roa�e că îți im�une. Într�un 
fel scrii cu un stilou care are o 
�eniță subțire F sau M de lungă 
întindere și în alt fel atunci c�nd 
ai un stiloul cu �eniță B, scrie 
gros, cu �ersonalitate, cu care 
�oți să semnezi. Sunt stilouri 
de re�rezentare, de business, 
stilouri de semnătură. Deci, în 
momentul în care îți cum�eri un 
stilou trebuie să știi ce �rei de la 
el. Eu nu îmi doresc multe sti�
louri de semnătură, îmi doresc 
stilouri de cursă lungă.

Stiloul: inovație și necesi-
tate, apoi pasiune și lux! 
Wa terman, Montblanc, 

Mon  tegrappa, Parker, Pe-
likan etc., plus edițiile de 
lux, scoase de branduri 
celebre…
Eu mi�am schimbat foarte 

mult �ărerea des�re edițiile de 
lux, cum�ăr�nd, citind, �ăz�nd 
și inform�ndu�mă. La înce�ut 
am crezut că dacă dau mai mul�
te sute de lei �e un stilou aces�
ta este de lux, însă am aflat că 
acel stilou este de fa�t entry le�
�el la �reo sută și ce�a de euro 
sau dolari. Însă, ade�ăratele 
stilouri de lux, sunt mult mai 
scum�e, iar �rețul �leacă de la 
o sută de mii de euro și �oate 
ajunge la sute de mii de euro! 
Sunt stilouri de la Du�ont sau 
chiar Montblanc care au scos 
ediții de lux extrem de scum�e. 
Chiar și edițiile limitate sunt 
eșalonate, s�re exem�lu stilo�
ul dedicat lui Antoine de Saint�
Exu�éry care are ��nă în 2.000 
de exem�lare, din care un 
exem�lar am și eu, costă în jur 
de 1.000 de euro, iar aceasta 
este cea mai ieftină �ariantă. 
Sunt altele aurite, suflate cu �raf 
de diamante de �este 5.000 de 
euro în ediții limitate de a�roa�
�e 100 de bucăți. Sunt stilouri 
care �alorează �este 10 � 15 
mii de euro și du�ă cum ��am 
s�us mai de�reme unele ajung 
chiar la 100 de mii de euro.

Care este diferența?
Diferența o dau și materia�

lele din care sunt făcute, unele 
dintre acestea care sunt cele 
mai scum�e au diamante, că 
altfel nu ar fi așa scum�e, bran�
dul și seria foarte scurtă. Sunt 
unele stilouri care a�ar în 20 de 
exem�lare sau maximum 100 
în toată lumea, �ă dați seama. 
Am aște�tat foarte mult și am 
căutat �ariante de stilouri �e 
care să mi le �ot �ermite. �ă 
dau un exem�lu, un stilou Peli�
kan Sou�eran, în serie limitată, 
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300 de stilouri, dedicată regelui 
Mihai, se găsește �e �iață la un 
�reț de 4.800 de lei, foarte mult 
cred eu, �entru că nu este un 
stilou �rea sofisticat. Pentru el 
am făcut card și l�am cum�ărat 
în rate. Du�ă ce l�am comandat 
am fost foarte dezamăgit. 

Am scris, la fel ca dum-
neavoastră, cu stiloul încă 
din școală, cu mici între-
ruperi, dar totuși am re-
venit la stilou. Stilourile 
copilăriei noastre, stilou-
rile românești produse la 
Sibiu/FLARO, începând 
cu anii `70, văd că le aveți 
aici pe toate…
Am făcut și noi, ca toate 

țările comuniste, la ni�elul �er�
mis de industrie ti�uri numeroa�
se care au fost �use �e �iață, 
unele serii mai scurte, iar altele 
de masă cum sunt Flaro Pionier, 
�ega sau Student. Multe și �ari�
ate, dar stilouri slabe, făcute din 
materiale de �roastă calitate, 
�entru că acestea nu se im�or�
tau. Foarte rar s�au făcut niște 
im�orturi �entru acel stilou care 
seamănă cu Montblanc�ul. Se 
�are că au im�ortat niște �enițe 
de la firma res�ecti�ă. Dar, 
��nă la urmă mă m�ndresc cu 
ele, sunt stilourile rom�nești, 
am scris cu ele și fac �arte din 
istoria noastră.

Cu siguranță fiecare din-
tre noi a scris cel puțin 
odată în viață cu un stilou 
chinezesc…Cum vi s-au 
părut aceste stilouri?
Exce�ționale. Mai ales �en�

tru noi, cei dintr�o țară comu�
nistă în care nu �ătrundeau �e 
�iață �roduse de marcă, aces�
tea erau extraordinare, mai 
ales că unele dintre ele a�eau 
chiar �eniță din aur. Erau foarte 
bune. Nu își �ermiteau toți co�
�iii să scrie cu așa ce�a. Chiar 
și mie abia c�nd am intrat la li�

ceu mi�au cum�ărat �ărinții un 
stilou chinezesc. P�nă atunci 
m�am chinuit cu aceste Flaro 
de diferite ti�uri și mărimi; toa�
te au curs, n�am găsit unul care 
să nu curgă. Acum, culmea, din 
cele care le am în colecție nu 
curge nici unul!

Sunteți un colecționar de 
frumos. Peste 300 la nu-
măr, de la stilus roman 
din secolul I d.Hr și până 
la producții moderne. Este 
greu de adunat așa ceva?

Foarte greu și cu multe sa�
crificii. Am renunțat la multe 
�entru stilouri. Eu nu am călă�
torit foarte mult, nu mi�am cum�
�ărat lucruri costisitoare, tot ce 
am str�ns într�o �iață am băgat 
în stilouri. Bine că m�a înțeles 
soția! Le aște�t cu mare bu�
curie, urmăresc curierul, �ine, 
nu �ine. Este și un risc, multe 
sunt cum�ărate din afară, te 
g�ndești dacă ajung sau nu, 
dacă funcționează �oșta, dacă 
se �ierd.

Și, acum, ce-a de-a doua 
mare pasiune a colec-
țio na rului de frumos, să 
vorbim despre scriitorul 
Petre Crăciun. 

Primele mele încercări lite�
rare au fost �rin liceu, a�oi la 
facultate cu niște �oezii, dar 
nimic semnificati�, în sensul 
că nu îmi a�ăruse o carte. Am 
înce�ut să scriu serios atunci 
c�nd am înce�ut să scriu li�
teratură �entru co�ii încă din 
anii `90�`92, eram la Ploiești 
și lucram �e �remea aceea în 
în�ățăm�nt, eram �rofesor de 
istorie, mie �lăc�ndu�mi foarte 
mult �o�eștile. Am înce�ut să 
mă documentez intens des�re 
basme, mitologia rom�nească, 
desc�ntece, obiceiuri și multe 
altele. Nu �oți să te a�uci de 
basme rom�nești dacă nu ai un 
bagaj solid de documentare și 
cunoștințe în acest domeniu. 
De ce �o�eștile �entru co�ii? 
Pentru a scrie așa ce�a îți tre�
buie o anumită structură sufle�
tească, iar a mea este în țara 
aceea, așa cum s�unea Exu�
�ery: „noi venim din copilărie ca 
dintr-o țară.” Eu această struc�
tură mi�am �ăstrat�o indiferent 
de eta�ele �rin care am trecut, 
mi�am �ăstrat o anumită �urita�
te și un anumit mod de a �ri�i 
lumea. Am scris romane, �oe�
zie, dar bucuria cea mai mare 
mi�au dat�o �o�eștile, să scriu 
�o�ești.
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MANAGEMENTUL FINANCIAR

Res�onsabilitatea față 
de modul de gestionare 
al fondurilor asociației, 

astfel înc�t să se asigure rea�
lizarea sco�ului, obiecti�elor și 
acti�ităților s�ecifice, im�une 
analiza și e�aluarea �eriodică 
a riscurilor.

Acti�itatea de acordare a 
îm �rumuturilor în condiții a�an�
tajoase membrilor C.A.R.P. 
�re zintă un risc �entru echili brul 
financiar al oricărui C.A.R.P.

Riscul de îm�rumut re�re�
zintă riscul înregistrării de �ier�
deri sau al nerealizării �rofitului 
estimat ca urmare a neînde�
�linirii de către îm�rumutați a 
obligațiilor contractuale.

Gestionarea îm�rumuturi�
lor trebuie realizată �rintr�un 
sistem informațional care să 
�ermită ca riscul să fie monito�

rizat, e�aluat, ra�ortat și care 
să furnizeze date suficiente 
�ri�ind sănătatea și structura 
acestora. 

De asemenea, �roceduri�
le și normele stabilite �entru 
acordarea, urmărirea și recu�
�erarea îm�rumuturilor trebuie 
să fie binecunoscute și a�licate 
cores�unzător, iar atribuțiile în   
cadrul acestui �roces să fie co�
rect delimitate.

�erificarea și urmărirea 

îm �rumuturilor, �recum și a 
obligațiilor restante se �a rea�
liza și e�alua �ermanent, at�t 
la ni�el indi�idual, c�t şi la ni�el 
de �ortofoliu.

Riscul trebuie acce�tat, cal�
culat și controlat. Obiecti�ul 
gestionării riscului de îm�ru�
mut este menținerea îm�rumu�
turilor mai �uțin sănătoase și 
ne�erformante sub ni�elurile 
maxim admise, stabilite ca �ra�
guri de risc.

Evaluarea și 
gestionarea riscului 

de împrumut
Economist Elena NEAGU 

Consilier C.A.R.P. Prima Tim 
Timișoara
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Sunt două eta�e �rinci�ale 
de gestionare a riscurilor de 
îm�rumut:

� �rima eta�ă �resu�une 
analiza cererilor de îm�rumut 
înainte de acordare, conform 
“Regulamentului �entru acor�
darea de îm�rumuturi membri�
lor” în �ederea fundamentării 
deciziei de îm�rumut, urmată 
de o analiză nouă și reconcili�
ere atunci c�nd există înt�rzi�
eri la �lată în conformitate cu 
“Norma �ri�ind urmărirea și re�
cu�erarea restanțelor” 

� și a doua eta�ă �resu�u�și a doua eta�ă �resu�u�a doua eta�ă �resu�u�
ne analiza semestrială a �or�
tofoliului de îm�rumuturi, cla�
sificarea acestora în funcție 
de ser�iciul datoriei, calculul 
indicatorilor de rentabilitate și 
risc s�ecifici îm�rumuturilor și 
constituirea unei rezer�e gene�
rale �entru riscul de îm�rumut. 
Această eta�ă �a fi analizată în 
ex�unerea ce urmează.

Clasificarea sim�lă a îm�ru�
muturilor în funcție de ser�iciul 
datoriei:

a.  îm�rumuturi standard 
� cu ser�iciul datoriei 0 
(fără obligații restante);

b.  îm�rumuturi aflate în ob�
ser�ație � cu ser�iciul da�� cu ser�iciul da�
toriei de ��nă la 90 de zile;

c.  îm�rumuturi ne�erfor man�
te � cu ser�iciul datoriei de 
�este 90 de zile sau aflate 
în executare silită.

INDICATORI DE ANALIZĂ 
A PLASAMENTELOR 

ÎN ÎMPRUMUTURI

r  Rentabilitatea îm�rumutu�
rilor Acest indicator re�re�
zintă �rocentul de �enituri 
înca sate în ra�ort cu îm�
�ru  mu turile acordate. Este 
re�er �entu stabilirea ni�e�
lului o�tim al dob�nzilor. 

Venituri din dobânzi:
Total îm�rumuturi X 100
Obiectiv: cel �uțin dublu 
față de rata inflației. 

Dob�nda �racticată trebu�
ie să conducă la obținerea de 
excedent, la �rotejarea fondu�
lui social al membrilor,  la aco�
�erirea cheltuielillor generale 
de funcționare și la crearea de  
rezer�e.
r  �iteza de rotație a fonduri�

lor în circuitul îm�rumuturilor 
� arată de c�te ori este rulat 
în circuitul îm�rumuturilor 
1 leu sursă de finanțare a 
acestora (fondul social).

Total împrumuturi: 
Total fond social 
Recomandat 2

Pentru creșterea �itezei 
de rotație a surselor și �lasa�
rea eficientă a acestora se �a 
acționa �rin:

r  �romo�area, di�ersificarea 
și ada�tarea �ortofoliului de 
îm�rumuturi și a dob�nzilor 
la condițiile �ieței;

r  urmărirea atentă și încasarea 
la scadență a îm�rumuturilor 
și a dob�nzilor aferente;

r  utilizarea surselor �rin �la�
samente eficiente în îm�ru�
muturi și e�itarea menținerii 
acestora în de�ozite ban�
care;

r  Ponderea îm�rumuturilor în 
obser�ație în totalul sumelor 
oferă informații cu �ri�ire la 
�ra gul mediu al riscului de 
îm�rumut. Acest �rag este 
mesajul re�rezentati� al să�
nă tății �ortofoliului de îm�ru�
muturi.

Total împrumuturi în ob-
ser  vație: Total îm�rumuturi 
acordate X 100
Obiectiv: c�t mai mic, ma�

xim 5%

r  Ponderea îm�rumuturilor 
ne �erformante în total sume 
îm�rumutate oferă informații 
cu �ri�ire la �ragul semnifi ��ragul semnifi�
cati� al riscului de îm�rumut.  

Total împrumuturi neper-
formante: Total îm�rumu�
turi acordate X 100
Obiectiv: 0, maxim 5%

De�ășirea acestui �rag ar 
însemna că există abateri gra�
�e de la res�ectarea normelor 
și �rocedurilor de lucru.

E�aluarea riscului de îm�ru�
mut, s�re deosebire de meto�
da cantitati�ă folosită mai sus,  
într�o �ersiune la fel de sim�lă 
se �oate realiza și �rin “analiza 
scenariilor”, adică a seriilor de 
„ce�ar fi dacă”:

r  În anul curent �or fi �lasate 
în îm�rumuturi X milioane 
de lei sau Y milioane;

r  La finele anului îm�rumuturi�
le ne�erformante ar scădea 
cu �este A% sau dim�otri�ă 
ar crește doar cu B%, ast�
fel înc�t �a fi de�ășit �ragul 
semnificati� de risc;

r  Dob�nda se �a calcula nu�
mai la sold sau sub formă de 
anuitate �entru toate ti�urile 
de îm�rumuturi;

r  S�ar crea �roduse noi de îm�
�rumut sau dim�otri�ă se �a 
sim�lifica �ortofoliul de îm�
�rumuturi și �rocedurile de 
acordare;
Aceste “serii” �ot fi sim�li�

ficate sau am�lificate la �oten�
țialul lor maxim. 

�izualiz�nd riscurile, chiar 
dacă nu se reduc efecti�, aces�
tea �ot fi controlate iar scena�
riile ar trebui simulate și anali�
zate în �ederea fundamentării 
deciziilor adec�ate.
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Peste șase din zece 
angajați rom�ni s�un 
că nu au în �rezent un 

�lan �entru su�limentarea �e�
niturilor c�nd �or fi �ensionari, 
cum ar fi �ensii �ri�ate sau 
acti�e imobiliare �e care le 
�ot închiria sau �inde, baz�n�
du�se strict �e banii �e care îi 
�or încasa din �ensia de stat. 
În aceste condiții, doi din zece 
salariați afirmă că �or continua 
cu siguranță să lucreze, chiar 
și doar �art�time, iar alți șase 
din zece iau în calcul această 
�osibilitate, arată datele unui 
sondaj desfășurat de �latforma 
de recrutare online BestJobs 
citat de siteul www.seniorul.ro.

În �rezent, 85% dintre 
res�ondenți afirmă că au un 
salariu net lunar sub �ragul de 
5.000 de lei, iar în acest �rocent 
circa 30% c�știgă sub 3.000 
lei, ceea ce nu le �ermite să 
facă destule economii �entru 
��rsta �ensionării. Alți 10% 
c�știgă între 5.000 și 10.000 lei 
lunar, iar restul de 5% – �este 
10.000 lei �e lună. Cei mai 
mulți dintre res�ondenți (47%) 
consideră că ar trebui să aibă 
economii de ��nă la 150.000 
lei (30.000 euro) la momentul 
ieșirii la �ensie, �entru a a�ea 
o bătr�nețe li�sită de griji finan�

ciare. Alți 33% s�un că ar trebui 
să aibă deo�arte între 175.000 
și 300.000 lei (60.000 de euro), 
15% ar �rea să aibă econo�
mii s�re suma de 500.000 lei 
(100.000 euro), iar restul de 5% 
– �este acest �rag. Totuși, �es�
te jumătate dintre res�ondenți 
ar �rea să �oată economisi lu�
nar între 250 și 500 lei, 28% – 
între 500 și 750 lei, 13% – între 
750 și 1.000 lei, iar 5% – �es�
te 1.000 lei. De altfel, �entru 
a a�ea în �rimul r�nd �enituri 
mai mari care să le �ermită să 
facă economii, cei mai mulți 
dintre angajați iau în calcul să 
își schimbe locul de muncă. 
Dacă în ultimele 12 luni, �e 
fondul �andemiei, două treimi 

dintre res�ondenți au rămas 
la același loc de muncă, acum 
a�roximati� �atru din zece 
res�ondenți se g�ndesc să își 
schimbe jobul sau chiar do�
meniul de acti�itate, iar 22,5% 
afirmă că au făcut deja �ași în 
această direcție. Princi�alele 
criterii �e care le �or lua în cal�
cul la căutarea unui job sau do�
meniu nou sunt: un salariu mai 
mare (67%), siguranța locului 
de muncă (39%), mai multă 
stabilitate (32%), �osibilitatea 
de a lucra de acasă (31,5%), 
mai mult tim� liber (29,5%). 
Sondajul a fost efectuat în �e�
rioada 01 – 20 august, �e un 
eșantion de 920 de utilizatori 
de internet din Rom�nia.

STATISTICĂ

8 din 10 români vor să muncească 
și după ieșirea la pensie
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TENDINȚE

Conce�tul de consum co�
la borati� există de foar�
te mult tim�, acesta fiind 

dintotdeauna o �ractică comună 
între �rieteni, rude sau �ecini, 
însă acest conce�t a ieşit din 
zona de comunitate, către un 
model de afacere, odată cu 
ex �ansiunea interne tului și 
a economiilor mondiale. Prin 
dez �ol tarea tehnologiei şi glo�
balizare, oamenii �ot face mult 
mai ușor schimb de idei, bunuri, 
finanţe sau resurse.

Termenul de „consum cola�
borati�” (collaborati�e consum��
tion) a fost lansat de britanicul 
Ray Algar (consilier strate gic și 
analist, fondator al Oxygen Con�
sulting), într�un ra�ort făcut de 
acesta asu�ra noilor ten dinţe de 
consum. Autorul a folosit acest 
termen ca să definească noua 
filozofie a consumului, care se 
realizează astfel înc�t majori�
tatea oamenilor să ajungă la un 
echilibru între �ro�riul interes 
şi binele comun, al comunităţii 
din care fac �arte. Ade�ţii aces�

tui stil de consum afirmă că 
re�rezintă o �eritabilă re�oluţie 
socială, modelul deţinerii de 
obiecte fiind înlocuit de unul al 
folosirii acestora în comun. 

Conce�tul consumului cola�
borati� a de�enit din ce în ce 
mai �o�ular în ultimii ani, iar 
di�erse com�anii �rintre care 
OLX, Uber sau eBay, reflectă 
�erfect beneficiile acestor ser�

�icii �entru toate catego riile de 
�o�u lație, dar mai ales �entru 
�er soanele ��rstnice cu �enituri 
și �osibilități des tul de limitate. 

În tim� ce, cu un consum 
nor mal, o �ersoană �lătește 
cos tul integral al unui bun și își 
�ăstrează accesul exclusi� la 
acesta, cu un consum colabora�
ti� au acces la acel bun mai multe 
�ersoane și su�ortă în comun, 

costurile. Un exem�lu destul de 
bun este cel �rin care mai multe 
�ersoane au acces la un mijloc 
de trans�ort ��nă la destinație 
și �lătesc toți �entru el, nu doar 
�ro�rietarul ma șinii. 

Zi�car, o com�anie ameri�
cană, o�erează astăzi cea mai 
mare reţea de „car sharing”, 
(folosi rea în comun a mașinilor) 
cu �este 600.000 de membri în 

SUA, Canada şi Marea Brita�
nie. Con ce �ut ca o alternati�ă 
la deţinerea de auto�ehicule 
�ersonale, Zi� car a de bu tat în 4 
ora şe americane, Boston, New 
York, Wa shing ton şi San Fran�
cisco. Cu tim�ul, reţeaua s�a 
extins, în �rezent cu�rinz�nd 
15 zone metro�olitane şi �este 
230 de cam�usuri uni�ersitare 
din cele 3 ţări în care acti�ează 

Consumul colaborativ 
și avantajele sale

Economist 
Istvan FEKETE

600.000
de membri

Zi�car, o com�anie americană, 
o�erează astăzi ca cea mai mare rețea 

de “car sharing“ în SUA, 
Canada și Marea Britanie
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com�ania. 
Membrii Zi�car �ot rezer�a 

o maşină �e site�ul com�aniei, 
�e Facebook sau de �e tele�
fonul �ersonal, �rintr�o a�licaţie 
dedicată. În �rogramul Zi�car 
sunt dis�onibile 30 de ti�uri de 
auto�ehicule, iar în momentul 
rezer�ării abonaţii �ot alege 
modelul şi culoarea maşinii do�
rite, din �ariantele dis�onibile în 
cartierul în care se află. 

Programul �rezintă a�an�
tajul �lăţii �ro�orţionale cu 
tim�ul de utilizare a maşinii, 
elimin�nd toate celelalte obli�
gaţii, �recum �lata taxelor, asi�
gurărilor, a costurilor de men�
tenanţă sau alimentarea cu 
combustibil. Deși maşinile Zi��
car nu sunt electrice, deci �o�
luează atmosfera, con ducerea 
com�aniei estimează că fieca�
re auto�ehicul în locuiește alte 
15�20 de mașini �er sonale, 
reduc�nd astfel emi siile �olu�astfel emi siile �olu�
ante, �recum și aglo me rația 
din trafic și �arcări.

Un alt exem�lu ar fi: O fir�

mă lansează o �latformă on�
line care �ermite �ro�rietarilor 
de case, a�artamente și alte 
locuințe să închirieze sau să�și 
închirieze s�ațiul altor �ersoa�
ne. Cei interesați să locuiască 
în chirie, dar nu�și �ot �ermite 
singuri o reședință, �rin acce�
sarea acestor site�uri, �ot be�
neficia de îm�ărțirea costurilor 
cu alți �otențiali chiriași care �or 
ocu�a s�ațiul la ore se�arate, 
astfel înc�t reședința �oate de�
�eni accesibilă. 

Beneficiile aduse de econo�
mia colaborati�ă sunt multi�le și 
nu doar �e �lan economic. Pe 
l�ngă fa�tul că ajută la crearea 
unor noi o�ortunități de dez�ol�
tare, consumul colaborati� are 
un efect �oziti� mai ales asu�
�ra mediului înconjurător, �ro�
dusele fiind reutilizate ��nă la 
finalul ciclului com�let de �iață, 
influenț�nd astfel scăderea 
�roducției de noi �roduse și im�
�licit reducerea emisiilor de dio�
xid de carbon.

Termenul de ”economie co�

la  borati�ă“ (sharing economy) 
a a�ărut la înce�utul anilor 
2000, odată cu noi modele de 
afaceri bazate �e tehnologii 
so ciale şi teama tot mai mare 
legată de iminenta e�uizare a 
resurselor naturale. Profeso�
rul Lawrence Lessig de la Fa�
cul tatea de Dre�t din cadrul 
Uni�ersității Har �ard, a fost 
�rimul care a folosit această 
sintagmă în anul 2008, cu toate 
că ideea de a folosi resurse la 
comun �rin intermediul unor 
�latforme era deja �rezentă. 
În anul 2011, re�ista “Time” a 
numit economia colaborati�ă 
una dintre cele 10 idei care �or 
schimba lumea.

Economia colaborati�ă este 
un sistem care are �oten ţi a�
lul de a schimba în mod re �o�
lu ţionar modelul de afaceri al 
multor acti�ităţi, care s�oreşte 
�o tenţialul de creştere a econo�
miei mondiale şi �oate în tim� 
să determine schimbări majore 
în com�ortamentul de consum 
şi acumulare al oamenilor.
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Dis�erare, tragi�comedie, 
�ros tie, minciună, ma�
ni�ulare sunt doar c�te�

�a cu�inte care ca rac   te rizează 
lumea în care ne este dat să 
tră im. O lume altfel dec�t ne�am 
imaginat�o. Una mai cuminte, 
mai așezată, cel �uțin ca aceea 
în care au trăit �ărinții și bunicii 
noștri.

Cu res�ect și bun simț �entru 
cel de l�ngă tine, cu înțelegere 
și com�asiune, o lume normală 
în care minciu na și �rostia să 
facă �arte din realitate și nu să 
fie realiatea însăși. 

Dacă în ultimii 20 de ani ai 
fi fost, să zicem, �ierdut �e un�
de�a �rin �ădurile �irgine ale 
Car�aților și re�enit la ci�ilizație 
ai des chide tele�izorul sau ra�
dioul, te�ai cruci de ceea ce se 
înt�m�lă în țărișoara ta și �e 
ma�amond. Iată doar c�te�a 
știri, c�t ne �ermite s�ațiul edi�
torial și răbdarea cititorului. 

Primul ministru al țării a făcut 
�ușcărie. Și nu oriunde, ci  în 
Statele Unite �entru că a condus 
�e trei cărări. Asta n�ar fi nimic, 
au mai făcut și alții du�ă ce n�au 
mai fost la �utere, diferența e că 
domnul �remier a făcut înainte. 
Mulți i�au sărit în a�ărare, ba că 

�ăcatele tinereții zburdalnice, 
ba că era neco�t și el. Totuși, 
la a�roa�e 30 de ani eu cred că 
era chiar ��rguit. N�am fi aflat 
dacă domnia sa n�ar fi su�ărat 
�e cine�a și, acel cine�a a scos 
“docomentul”, �orba lui Danda�
nache “Pac, la Răsboiul!”. Dacă 
mai e ne�oie, la un caz iar…
�ac! 

În ajunul �răznuirii A dor mirii 
Maicii Domnului, ca la noi la 
nimenea, s�a organizat “Bucha�“Bucha�
rest Pride”, adică �arada LGBT, 
marșul di�ersității și nu oriun�
de: �e acolo �e unde armata 
rom�nă, în 1878, intra trium�
fal în Ca�itală du�ă c�ș tigarea 
inde�endenței na ționale. Lume 
multă, �es triță, gătită în culorile 
curcubeului, în fustițe, ro chițe, 
�am�oane și �iercinguri. Mai 
țineți minte c�nd ne �o�esteau 
bunicii cum era c�nd trecea cir�
cul �rin sat, cu clauni, femei cu 
barbă și alte ciudățenii? Ei, cam 
așa a fost și acum, s�a str�ns 
lumea ca la urs. Du�ă ce s�a 
consumat momentul de fericire, 
iar cei �rezenți s�au retras �e la 
cășile lor ca să�și îm�ărtășească 
din ex�eriența dob�ndită, a �or�
nit un alt marș de aghes muire și 
fugărire a Satanei transgen.  

La mare ai �arte de �rețuri 
astronomice, toxinfecție ali men�
tară, mizerie, turiști înghe suiți 
ca sardinele în conser�ă, că 

�orba aceea, n�ai loc să tra gi 
nicio..., fară res�ectarea celei 
mai minime măsuri de �rotecție 
antico�id. Și, ca o încununare, 
mai faci  și 10 ore �e drum.

Și, ca să lăsăm o cli�ă circă�
reala de acasă, să ne aruncăm 
�ri�irea s�re subiectul momen�
tului. Retragerea americanilor 
din Afganistan și reîntoarce rea 
fiilor risi�itori, adică a talibanilor. 
Mai �recis, atacul bine �rogram�
at și con cen   trat îm�otri�a Sta�și con cen   trat îm�otri�a Sta� con cen   trat îm�otri�a Sta�îm�otri�a Sta� Sta�
telor Unite care, �ezi Doamne, 
a abandonat �o�orul afgan în 
m�inile talibanilor. Să fie clar, 
dacă du�ă 20 de ani de efor�
turi și costuri uriașe nu reușești 
să aduci un sistem �e calea 
cea bună, un sistem col căind 
de co ru�ție și in com�etență în�
seamnă că el știe numai de 
bătaie. S�a creat o ima gine care 
nu �oate dec�t să s�orească 
sentimentele anti�americane 
din Euro�a și din lume. Urmăriți 
că toată acțiunea este concen�
trată și se desfășoară într�un 
singur �unct � aero�ortul, și �e 
un singur segment de �o�ulație 
cei care au colaborat cu ...oc�
cidentalii. De restul Kabului nu 
știm nimic, de restul afganilor 
și Afganistanului, iar nimic. Ne 
confruntăm, iată, cu o mani�u�
lare mediatică �lanetară.

Cum s�uneam, o lume ne�
bună, nebună, nebună!

PAMFLET

Jurnalist 
Ionuț CRIVĂȚ

O lume nebună, 
nebună, nebună
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VACANȚE ÎN ROMÂNIA

Pandemia a reușit să ne 
restricționeze ieșirile în 
�arc, în natură �recum și 

�lecările în stațiuni sau în con�în con� con�
cedii. Odată cu �accina rea în 
masă, oamenii au �rins curaj 
să călătorească în stațiuni. Anul 
acesta, �ersoanele ��rstnice 
nu au mai luat cu asalt casele 
de �ensii �entru biletele de 
tratament ca în �remurile bune, 
dar au a�ut mai mult curaj dec�t 
anul trecut, și, timid, au reușit 
să își facă și �rogramare într�o 
stațiune bal neară. Statisticile 
ne arată că de la înce�utul anu�înce�utul anu� anu�

lui, 30% dintre �ensionari au 
de�us ce reri �entru bilete de 
tratament.

�acanțele în stațiunile bal�în stațiunile bal� stațiunile bal�
neoclimaterice constituie o �lă�
cu tă relaxare nu doar �entru 
�ersoanele ��rstnice. Curele 
de a�e minerale, mofetele, �re�
cum și băile de nămol fac �arte 
dintr�un tratament com�lex al 
di�erselor afecțiuni. Rom�nia 
este un ade�ărat miracol �entru 
�ersoanele cu afecțiuni. Pe teri�
toriul țării a�em �este 3.000 de 
iz�oare termale și 70 de stațiuni 
balneoclimaterice, dintre care 
unele au fost fondate de către 
�echii romani. În stațiunile bal�
ne oclimaterice �utem trata 
afec țiuni reumatice, cardio��as�

culare, res�iratorii, �recum și 
numeroasele tulburări ale siste�
mului digesti� și ner�os. Aceste 
tratamente se desfășoară 
�e o durată de două sau trei 
să�tăm�ni, iar la finalul sejurului 
se �rimește un buletin medical 
com�let incluz�nd diagnosticul, 
�recum și rezultatele testelor și 
re co  mandări. În afară de trata�În afară de trata� afară de trata�
mentele �e care le �rimesc în 
aceste stațiuni, �izitatorii se �ot 
bucura de minunatele �ri�eliști 
oferite de natură. 

Cum este �erioada �acan�
țelor, �ă in�it într�o incursiune 
�rin �atru stațiuni balneoclima�
terice din Rom�nia. Înce� 
mica �limbare din �ar tea de 
nord��est a țării în stațiunea 

BĂILE FELIX

BĂILE TUȘNAD

BĂILE OLĂNEȘTI

SĂRATA MONTEORU

Izvoarele și turismul balnear
Economist 

Irina ANDREI
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BĂILE FELIX, este cea mai 
mare sta țiune balneară cu un 
regim �er manent. A�ele ter�
male din această stațiune sunt 
bogate în oligoelemente și com�în oligoelemente și com� oligoelemente și com�și com� com�
�letate de �irtuțile nămolului 
sa�ro�elic. În această stațiune 
se �ot trata cu succes reu�
matismul și afecțiunile neuro�și afecțiunile neuro� afecțiunile neuro�
logice, ginecologice, iar bazele 
medicale dis�un de a�aratură 
�entru metode ca electrotera�
�ie, hidrotera�ie, aerosoli, ma�
saj, îm�achetări cu �arafină și 
alte �roceduri s�ecifice trata�
mentelor balneare.

Utilizarea iz�oarelor termale 
în tratarea di�erselor afecțiuni 
este �usă în �aloare din secolul 
al X�III�lea c�nd au fost desco�
�erite de călugărul Felix Helcher 
de la mănăstirea Klosterbruck 
din Mora�ia, administrator al 
mănăstirii din S�nmartin. Între 
anii 1711�1721 au fost organi�
zate �rimele așezăminte �en�
tru tratament, sub numele de 
“Băile lui Felix”. Aici se găsesc 
cele mai fierbinți iz�oare termale 
din țară, cu tem�eraturi cu�rinse 
între 320C și 490C, iar clinica 
de geriatrie deschisă aici oferă 
tratamente de re�italizare gene�
rală a organismului. 

O altă stațiune, situată �e 
�alea r�ului Olănești, în județul 
��lcea este BĂILE OLĂNEȘTI, 
su �ra numită și “Iz�oarele de 
aur”, nume datorat iz�oarelor 
minelale iodurate, bromurate, 
sodice, sulfuroase și clorurate, 
hi�otone sau izotone. A�ele mi�
nerale din această stațiune sunt 
menționate �entru �rima dată 
într�un hriso� din 1760 și sunt 
numite a�e tămăduitare, aces�
tea afl�ndu�se �e moșia cluce�
rului Toma Plănescu, cel care 
construiește �rimele camere de 
băi. În anul 1830 se fac �rimele 
analize ale a�elor, �un�ndu�se 
în e�idență �rezența iodului, iar 
în 1868, doctorul Carol Da�ila 
face o analiză chimică a a�elor 

e�i dențiind 40 de iz�oare. În ur�
ma cercetărilor s�a stabilit că sta�
țiunea are un bioclimat sedati� 
fa�orabil în tot cursul anului. Alti�
tudinea, zona cu dealuri și �ăduri 
justifică calitățile sedati�e ale 
stațiunii. Înce��nd cu anul 1950, 
aceste iz�oare binefă că toare au 
dus la construcția unei baze de 
tratament �entru ocu �anții so�ie�
tici și nomenclatura co mu nistă, 
cunoscută ca “�ila 1 Mai”.

Băile Olănești se situea�
ză �rintre �rimele locuri dintre 
sta țiunile balneare în ceea ce 
�ri�ește numărul iz�oarelor, de�
bitul total zilnic al acestora, ca 
și �arietatea com�oziției și a 
con cen trației a�elor minerale. 
Me to dele de tratament cu a�e 
mi nerale includ: crenotera�ia 
sulfuroasă (cura internă), aero�
solotera�ia cu a�e sulfuroa�
se, administrarea �arenterală 
cu a�ă sulfuroasă (injecții) și 
balneația sulfuroasă (cura ex�
ternă). De asemenea, aici �u�
tem trata afec țiuni ale bolilor 
digesti�e, bolilor metabolice, 
bolilor rinichiului și ale căilor uri�
nare, afecțiuni alergice și der�
matologice, reuma tismul cronic 
degenerati�, �recum și bolile 
a�aratului res�irator.

Ne mutăm în județul Buzău 
unde desco�erim o stațiune bal�
neară denumită în trecut Fundul 
Sărății, acum SĂRATA-MON-
TEORU, cunoscută �entru a�e�
le tămăduitoare ale iz�oarelor 
sărate. Terenurile din jur au fost 
cum�ărate s�re sf�rșitul seco�
lului al XIX�lea de grecul Grigo�
re Monteoru, care a ex�loatat 
cu succes zăcămintele de �e�
trol, du�ă care a folosit c�știgul 
�entru a finanța in�estiția într�o 
stațiune turistică. Această sta�
țiune a a�ut o �erioadă de glorie 
��nă în cel de�al Doilea Război 
Mondial, ca a�oi, du�ă instaura�
rea regimului comunist să fie dis�
trusă și �ro�rietățile confiscate. 
În această zonă, clima este tem� clima este tem�

�erat�continentală, cu �eri calde 
și ierni bl�nde, iar �reci�itațiile și 
nebulozitatea sunt reduse. 

A�ele sărate și nămolul sa�
�ro�elic au �ro�rietăți de exce��
ție, afecțiunile care se �ot trata 
sunt, în s�ecial �entru a�aratul 
locomotor – afecțiuni inflamatorii 
de reumatism, degenerati�e de 
reumatism, țesuturi moi, gine�
cologice, orto�edico�traumatice�
se chele osoase și articulare 
du�ă fracturi ale membrelor, 
neu ro logice �eriferice și centra�
le, gastrointenstinale și he�a�
to�biliare. În această stațiune 
găsim 19 iz�oare ce �roduc o 
a�ă de ti� zăcăm�nt.

Prin incursiunea noastră 
ajun gem și în județul Harghita, 
la stațiunea BĂILE TUȘNAD, 
situată între Munții Harghita și 
Munții Bodoc, în cheile Oltului, 
la o altitudine de 650 de metri, 
denumită “Perla Ardealului”, una 
dintre cele mai frumoase stațiuni 
balneare înainte de 1989. Is�înainte de 1989. Is� de 1989. Is� Is�
toria acestei stațiuni înce�e în 
anul 1842, c�nd fiul unui cioban 
a fost �indecat miraculos de 
a�ele minerale. Poziția stațiunii 
îi conferă un a�antaj deosebit 
�rin aerul �uternic ozonat, bo�
gat în aerosoli și ioni negati�i 
făc�nd astfel ca stațiunea să 
dis�ună de un bioclimat mon�
tan tonic. În această stațiune 
sunt utilizate 6 iz�oare, din care 
4 sunt �entru uz extern, �entru 
tratarea bolilor cardio�asculare, 
urinare și ale sistemului ner�os 
din cele 44 de iz�oare naturale 
existente. Dacă ne hotăr�m să 
ajungem în această zonă este 
bine de știut că aici �utem trata 
afecțiuni interne digesti�e, hi�
�oaciditatea gastrică, �recum și 
he�ato�colecistite cronice, boli 
metabolice și endocrine. Ca în 
toate stațiunine balneoclimateri�
ce �utem trata extern afecțiuni 
reumatice și ne�roza astenică 
sau de su�rasolicitare, �recum 
și boli ale a�aratului locomotor.



OMENIA  25

LA FIECARE SFÂRȘIT DE AUGUST

Ziua de 31 august este 
mar cată ca fiind Ziua Lim�
bii Rom�ne, o sărbătoare 

instituită �rin Legea nr. 53�2013, 
�ublicată în Monitorul Oficial nr. 
145 din 19 martie 2013.

În actul normati� se arată 
�rintre altele că „Ziua Limbii 
Ro m�ne �oate fi marcată de 
către autorităţile şi institu ţi ile 
�ublice, inclusi� de re �re  zen�
tanţele di�lomatice şi in   stitutele 
culturale ale Ro m� niei, �recum 
şi de către alte instituţii rom�neşti 
din stră inătate, �rin organizarea 
unor �rograme şi manifestări 
cultural�educati�e, cu carac ter 
e�ocator sau ştiin ţific”. În aceas�
tă zi este �re�ăzută ar bo rarea 
dra�elului naţional, �recum şi 
�osibilitatea ca so cietăţile de 
radio şi tele�iziune să �reia în 
emisiunile lor as �ec te de la 
manifestările de  di cate acestei 
sărbători. Limba rom�nă �ro�i� Limba rom�nă �ro�i�
ne din romanizarea �o�ulațiilor 
antice din bazinul Dunării de 
jos care, conform lui Herodot 
și celorlalţi autori antici, erau 
traco�dace, iar ulterior a fost 
influențată de limbile sla�e, grea�
că, ma ghiară și altele, �o tri�it 

www.radioromaniacultural.ro.  
Cel mai �echi document 

�ăstrat, scris în rom�nă, este 
Scrisoarea lui Neacșu, un do�
cument din 1521, în care 
Neacșu din C�m�ulung îi scria 
judelui Brașo�ului des �re atacu�
rile iminente ale turcilor. Aceas�
ta era scri să cu alfabetul chirilic, 
la fel ca majoritatea scrierilor 
rom� nești din acea �erioadă. 
Limba rom�nă este limbă oficia�
lă şi naţională în Rom�nia, unde 

90,6% din �o�ulaţie o consideră 
limba maternă. Ziua Limbii Ro�
m�ne se săr bătorește şi în Re�
�ublica Moldo�a înce��nd cu 31 
august 1989, du�ă decretarea, 
la 27 august 1989, limbii rom��
ne ca limbă de stat și trecerea 
la grafia latină, rol consfinţit şi 
în Declarația de inde�endență 
ado�tată la 27 august 1991. În 
Re�ublica Moldo�a, circa trei 
sferturi din �o�ulaţie consideră 
rom�na ca limbă maternă.

Limba Română 
îmbracă 

straie de sărbătoare 
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CÂND AM SĂ PLEC... 
Când am să plec îți voi lăsa o veste 
Că te-am iubit tangențial cândva, 
Când tu erai o filă de poveste 
Și-n mine, apunea ultima stea. 
Să-ți fiu imaginea de pe retină 
La fel și azi, și ieri și-alaltăieri 
Iar pentru asta-n brațe de lumină
Îți voi trimite numai primăveri. 
Să-mi mângâi șoaptele cu palma minții 
Tot timpul când vei fi îngândurat 
Mereu voi binecuvânta părinții 
Care iubirii mele mi te-au dat. 
Și-n încheiere aș mai vrea să știi 
Că de-am putea să ne-ntâlnim aievea, 
M-aș arunca din șapte galaxii 
Să-mi trag neobosit spre tine seva. 
Dar ce păcat nu poți primi solia 
Decât când zgârii inutil hârtia… 
                      de DELIA STĂNILOIU 

MUGURAȘ CRESCUT 
PE RAM DE TEI... 

Sunt muguraș crescut pe ram de tei 
Aștept să înfloresc în codru des 
Și să rodesc precum strămoșii mei, 
Ca de nepoții mei să fiu cules. 
La margine de ape, sunt gând de Eminescu, 
Și am un singur dor: să fiu român! 
În țara mea de glorii, mereu vreau 
să trăiesc cu 
Holdele din glie, om liber și stăpân! 
Și azi de ziua mea, o zi a bucuriei, 
Promit să nu uit seva din care seva-mi trag, 
Să fiu pe veci de veci copilul României 
Și să cinstesc oriunde, drapelul țării drag! 

de LUCIA BĂDIȚĂ SECOȘANU 
(Din ciclul „Poezie pentru copii”, 

volum în lucru)

VREAU SĂ SPER... 
Coboară noaptea peste sate 
Luminile se-aprind pe rând 
Și-au gătat treaba gospodarii 
Și pentru-odihnă-n pat se-ntind... 
Că-i mâine iarăși o zi nouă 
Cu treburi care nu așteaptă 
Ei știu că talpa țării sunt 
Și conștiința o au dreaptă. 
De-aceea-n fața lor mă-nclin 
Le sărut mâinile muncite
Ce merită brățări de aur, 
Chiar dacă sunt bătătorite... 
Au fost așa din tată-n fiu 
Și vreau să sper c-or să mai fie! 
PRIN TRUDA LOR, noi vom păstra 
Al nostru petecuț de glie!!!
                     de MARIA CONSTANTIN 

CÂND RESPIRĂ PĂMÂNTUL 
La ieșirea din iarnă 
Când respiră pământul, 
Te-mbată mustul zăpezii, 
Hoinar și liber ți-e gândul. 
Umblând pe plaiuri și zări 
Prin glia scăldată-n lumină, 
Te-ntreci în goană cu vântul 
Ce nu cunoaște odihnă. 
Te simți ușor și mai ager 
De parcă ai aripi și zbori, 
Peste sfânt pământ strămoșesc 
Lovit de cernute ninsori... 
Cei fără de suflet și țară 
Ce se cred încă zei pe aici 
Primi-vor pedeapsa cerească 
Biet mușuroi de furnici! 
La ieșirea din iarnă, 
Aproape-i de noi biruința 
În lupta cu cei fără suflet, 
Căci arma noastră-i credința! 
           de MARIAN EFTINOIU 

lPOESIS l POESIS lPOESIS lPOESIS l

 (Cercul de Literatură al Asociației C.A.R.P. “OMENIA” București)
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Potri�it noului sondaj Eu�
robarometru �ublicat 
în luna iulie a acestui 

an, euro�enii cred că schim�, euro�enii cred că schim�
bările climatice sunt �roble�
ma cea mai gra�ă cu care ne 
confruntăm în �rezent. 
Mai mult de 9 din 
10 res�ondenți 
con si de ră că 
sch imbăr i �
le climati�
ce sunt o 
�ro  ble mă 
g r a  � ă 
( 9 3 % ) , 
iar a�roa�
�e 8 din 
10 (78%) 
– că este 
o �ro blemă 
foarte gra�ă. 
Atunci c�nd li 
s�a cerut să s�u�
nă care este �roble�
ma cea mai gra�ă cu care 
ne confruntăm în �rezent la 
scară �lanetară, �este un sfert 
(29%) dintre res�ondenți au in�
dicat fie schimbările climatice 
(18%), fie deteriorarea mediu�

lui natural (7%), fie �robleme�
le de sănătate legate de �olu�
are (4%). În ceea ce �ri�ește 
�oliticile care �ot fi ado�tate 
�entru a re me dia această 
�ro blemă, 9 din 10 euro�eni 

(90%) sunt de �ărere că 
emisiile de gaze cu 

efect de seră ar 
trebui reduse 

la minimum, 
iar cele lal�
te ti�uri 
de emisii 
ar trebui 
com�en�
sate ast�
fel înc�t 
E u r o � a 

să �oa�
tă de�e�

ni neutră 
din �unct de 

�e dere al cli�
mei ��nă în 2050. 

A�roa�e 9 din 10 eu�
ro�eni (87%) consideră că 
este im�ortant ca UE să sta�
bilească ținte ambițioase în 
ceea ce �ri�ește s�orirea uti�
lizării energiei din surse re�

generabile și același �rocent 
crede că e im�ortant ca UE 
să acorde s�rijin țărilor �entru 
îmbunătățirea efici enței ener�
ge tice.

Majoritatea cetățenilor UE 
(64%) iau deja, la ni�el indi�i�
dual, măsuri �entru combate�
rea schimbărilor climatice și 
fac în mod conștient alegeri 
du ra bile în �iața lor de zi de zi. 

InfoCons (www.infocons.
ro) - Asociație Na țio  nală 
de Protecția Consumato-
rilor, unica orga nizație din 
România cu drepturi de-
pline în Con su mers Inter-
national, este o asociație 
de consumatori neguver-
na mentală, apolitică, re-
prezentativă, de drept 
pri vat, fără scop lucrativ, 
cu patrimoniu distinct și 
in divizibil, independen-
tă, întemeiată pe princi-
pii democratice, ce apără 
drep turile consumatorilor 
– membră fondatoare a 
Federației Asociațiilor de 
Consumatori.

INFOCONS

România, 
a treia cea mai 

poluată țară
În rândul statelor memebre ale UE, 

concentrația medie anuală de particu-
le fine este cea mai mare în ur mătoarele 

zone urbane: Bulgaria (19,6 micrograme/
m3) și Polonia (19,3 micrograme/m3), ur-
mată de România (16,4 micrograme/m3) și 
Croația (16 micrograme/m3). În schimb, 
concentrația cea mai scă zu tă în zonele 

urbane se află în Esto nia (4,8 micro-n Esto nia (4,8 micro-
grame/m3), Finlanda (5,1 micro-

grame/m3) și Suedia (5,8 
micrograme/m3).

Schimbările 
climatice, 

o problemă mai 
gravă decât 

coronavirusul
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REVISTA PRESEI

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

Activitatea Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pen-

sionarilor și a asociațiilor 
neguvernamentale este bo-
gată și mereu dedicată celor 
pe care îi reprezintă, respec-

tiv persoanelor vârstnice. 
Acest aspect reiese și din 
revistele pe care acestea le 
editează și pe care le primim 
cu mare bucurie la redacție. 
Și nu sunt puține, drept 
pentru care le mulțumim și 
vom încerca să le prezen-
tăm în numerele revistei 

noastre. Astfel, continuăm 
și de data aceasta cu pre-
zentarea revistelor și bule-
tinelor informative, mono-
grafiilor publicate de casele 
de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor, membre ale Fede-
rației Naționale „OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România.

Jurnalist Ionuț CRIVĂȚ

Dragi citititori, am �rimit la redacție o 
�ublicație dragă nouă, o �ublicație �eriodică de 
informare a �ensionarilor teleormăneni – „GLA-
SUL SENECTUȚII”� editată de Casa de Ajutor 
Reci�roc a Pensionarilor Alexandria. Publicația 

este totodată un număr omagial dedicat ani�
�ersării înființării asociației teleormănene. De 
69 de ani, orașul Alexandria și județul Teleor�
man se m�ndresc cu existența neîntreru�tă 
(27 mai 1952) și de im�ortanță �itală în �iața 
comunității locale a Asociației C.A.R.P. Alexan�
dria. „Reprezentați la nivel local un puternic nu-
cleu al societății civile în promovarea principiilor 
solidarității sociale și ajutorului reciproc care ne 
ghidează pe toți, membrii organizațiilor de pen-
sionari, principii menite să sprijine creșterea 
calității vieții persoanelor vârstnice”, �unctea ză 
acest moment ani�ersar deosebit �reședintele 
Federației Națio nale “OMENIA” a C.A.R.P.�uri�
lor din Rom�nia, dom nul Gheorghe Chioaru. 
Bogat ilustrată și �ariată ca subiecte, re�ista ne 
�ro�une un sumar ca�ti�ant, �e l�ngă momen�
tul ani�ersar. Astfel, �utem afla as�ecte intere�
sante din �iața asociației într�un articol semnat 
de doamna �reședinte Gherghina Drăgușin, 
încă de la înființare și ��nă în �rezent cu rea�
lizările notabile și acti�itățile desfășurate de�a 
lungul tim�ului. Tot domnia sa semnează un 
scurt, dar consistent bilanț al asociației. Iată și 
alte titluri interesante din re�istă: “O înt�lnire de 
suflet”, “Recitindu�l �e Eminescu”, “De�o �iață 
colecționar îm�ătimit”, “Excursii în zonele fru�
moase ale țării”, “Cu�inte celebre”, “S�irit cre�
ati� și �uritate s�irituală”, “Asociația C.A.R.P. 
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Alexandria �ă oferă”, etc. În încheiere dorim să 
adresăm �e această cale un călduros și sincer 
la mulți ani asociației și �iață lungă în slujba se�
niorilor teleormăneni.  

„VIAȚA NOASTRĂ”, re�ista de cultură și 
�iață a Asociației Casa de Ajutor Reci�roc a Pen�
sionarilor „Elena Cuza” B�rlad �roas�ăt ieșită 
de sub ti�ar ne sur�rinde, ca de fiecare dată, 
cu bogăția tematică. Numărul acesta este dedi�
cat co�iilor și co�ilăriei, în�ățătorilor, dascălilor 
și �rofesorilor, acelei �erioade din �iața noastră 
�oate cea mai frumoasă și mai senină. Reținem 
�entru dumnea�oastră un scurt fragment din 
mesajul �reședintelui Federației Naționale 
„OMENIA”, domnul Gheorghe Chioaru: „Fără 
îndoială, una dintre plăcerile de a fi bunic este 
de a vedea lumea prin ochii nepoților noștri, 
trăim prin ei a doua copilărie. Dacă n-am avut 
timp în tinerețe, în goana nebună după pâinea 
zilnică, cu neajunsuri și griji să vedem cum ne 
cresc copiii, să ne bucurăm de fiecare clipă, iată 
că acum la bătrânețe ni se oferă această șansă. 
Aceea de a iubi, ocroti și ajuta atât cât mai putem, 
nepoții. Ei sunt lumina noastră și speranța că 
n-am trăit degeaba. Bucurați-vă așadar, dragi 
seniori, de aceste clipe minunate, ireversibile.” 
Cum �ă s�uneam, tematica re�istei este axată 

�e subiecte dedicate co�ilului și co�ilăriei. S�re 
exem�lificare cităm c�te�a titluri din sumarul bo�
gat. „Mesaje de Ziua Internațională a Co�ilului și 
de Ziua În�ățătorului”, transmise de �reședintele 
C.A.R.P.�ului „Elena Cuza” B�rlad, domnul Nico� B�rlad, domnul Nico�, domnul Nico�
laie Mihai și de Consiliul Director al asociației, 
„Asociația C.A.R. Pensionari Elena Cuza� s�rijin 
�entru co�iii, ne�oții și străne�oții noștri”, sem�
nat de Emil Cosmin Mihai, „Toți oamenii mari au 
fost mai înt�i co�ii” – Lucia Munteanu, „Co�ilă�
reli din E�oca de Aur”� Loredana Dalian, „Mihai 
Eminescu, cărțile din uni�ersul co�ilăriei lui”� Z��
nica Tămășanu, „Sărăcia și excluziunea socială, 
trăsături încă actuale ale Rom�niei contem�ora�
ne”� Cleo�atra Ra�aru, și multe altele la care se 
adaugă rubricile consacrate de �oezie, rebus, 
e�igrame, umor. Re�ista o �uteți citi și în format 
electronic �e site�ul htt�s:��www.car�barlad.org. 
Lectură �lăcută �ă dorim. 

De �e malurile brăilene ale Dunării �rimim 
la redacție re�ista „CASA SPERANȚEI”, (nr. 
2 �iunie 2021) �ublicației trimestrială editată de 
Asociația Casa de Ajutor Reci�roc a Pensiona�
rilor „Ana Aslan” Brăila. Pe toți ne�a afectat �an�
demia, restricțiile și izolarea socială. Cu toate 
acestea am res�ectat măsurile necesare �entru 
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a e�ita ne�lăcerile, chiar și odată cu instalarea 
stării de relaxare. La ni�elul C.A.R.P.�urilor afili�
ate, acti�itatea s�a desfășurat în cele mai bune 
condiții, ne informează re�ista Casa S�eranței, 
a Asociației C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăila. “De 
mai bine de 15 luni, înce��nd cu luna martie 
2020, acti�itatea la sediul asociației noastre 
se desfășoară în condiții deosebite, im�use de 
măsurile restricti�e �entru combaterea răs��n�
dirii �irusului ce ne�a afectat �iața tuturor. Res�ța tuturor. Res�a tuturor. Res�
�ect�nd �re�ederile de �rotecție, la ghișeele 
asociației s�a continuat acordarea de îm�ru�ției s�a continuat acordarea de îm�ru�iei s�a continuat acordarea de îm�ru�
muturi rambursabile cu dob�nzi mici și ajutoare 
nerambursabile, ceea ce a satisfăcut �e de�lin 
solicitările membrilor Asociației C.A.R.P. „Ana 
Aslan” Brăila. (...) Ca urmare a scăderilor ca�
zurilor de infectare, s�a trecut la o relati�ă re�
laxare �andemică (...) Acti�itatea continuă cu 
menținerea unor asidue măsuri de �re�enție, 
îndeosebi la ghișeele asociației, �rin distanțarea 
socială, �urtarea măștii și igienizarea m�inilor.” 
De asemenea, suntem infor mați că, toate aces�
te restricții im�use de �andemie au încheiat cu 
rezultate bune acti�itatea �e anul 2020. Inclu�
ziunea financiară, ca sco� �rinci�al al acti�ității 
asociației este o certitudine, o coordonată esen�
țială cu caracter de �ermanență a întregii ac�
ti �ități a asociației, acestea reieșind și din �a�
loarea îm�rumuturilor fără dob�ndă acordate 
membrilor cu �enituri modeste. Și tot la ca�ito�
lul �rotecție socială sunt  �rezentate ajutoare�
le bănești nerambursabile. Pe scurt mai cităm 
c�te�a titluri interesante: „Facilități la asistența 
medicală”, „Clubul �ensionarilor, loc de recree�
re și agrement”, „Relații de colaborare cu cele�
lalte C.A.R.P.�uri din țară”, „Oas�eți în �izită la 
asociația nostră”, „Eminescu � ultima zi din �iața 
Luceafărului”, „Brăila de altădată � Tradiții tea�
trale în urbea Chiralinei”, „Amintiri din secolul 
trecut”. Re�ista o �uteți citi și în format electro�
nic �e site�ul www.car�braila.ro

Du�ă o �ară toridă și im�re�izibilă, iată că 
anotim�ul frunzelor ruginii bate la ușă, �ar�
că în ton cu re�ista „ARMONII DE TOAMNĂ” 
(nr. 16�2021), re�istă editată cu multă dragos�
te și �rețuire �entru cu��ntul scris de Asociația 
Casa de Ajutor Reci�roc a Pensionarilor Costa�
che Negri Galați. Editorialul semnat de domnul 
�reședinte Ion Lucian Mehedinți ne �rezintă o 
e�aluare a acti�ității asociației �e care o con�

duce subliniind că rezultatele înregistrate de 
C.A.R.P. Galați „dau măsura satisfacției și bu�
curiei �ersoanelor ��rstnice, rezultate obținute 
�rin dăruire, �rice�ere, chibzuință și dezinteres 
�ersonal sau de gru�, care se măsoară �eriodic, 
statistic și economic �rin indici și indicatori, ceea 
ce asigură fundamentarea și stabilirea unor de�
cizii curente, a unor strategii de dez�oltare �e 
termen scurt, mediu și lung.” Rubrica „Pagini de 
istorie” este dedicată îm�linirii a „200 de ani de 
la re�oluția lui Tudor �ladimirescu (1821�2021)” 
semnat de Ion Aldea, „Po�estea turnurilor cu 
ceas din Rom�nia”� �ioleta Ionescu. O altă ru�
brică găzduită de re�ista gălățeană este dedica�
tă acti�ității sucursalelor, acum s�ațiul editorial 
fiind rezer�at sucursalei Tudor �ladimirescu. 
Rubrica de �roză este bine�enită lecturării unor 
texte minunate semnate de Nicolae Leonte, Ro�
xana Lu�oae, Năstase Marin, Mihaela Liana 
Po�a. Poezia nu li�sește nici ea din �aginile re�
�istei gălățene. De asemenea, mai �unctăm c��
te�a titluri de rubrică: “Im�resii de călătorie – Ex�“Im�resii de călătorie – Ex�Im�resii de călătorie – Ex�
cursie în �andemie”, „Recenzii”, „Di�ertisment” 
etc. Nu �utem să nu amintim de gru�ajul dedi�
cat �oetului național, o serie de articole reunite 
sub genericul „Omagiu lui Eminescu � Chi�ul lui 
Eminescu în creația scul�torilor.” 
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CARICATURĂ

Dragi cititori, �rin amabilitatea și 
cu acordul �rietenilor și cole�
gilor noștri de la re�ista „Casa 

S�eranței”, �ublicație editată de 
Asociația C.A.R.P. „Ana Aslan” Brăi�

la, re�roducem în re�ista „OMENIA” 
c�te�a din creațiile unuia dintre cei mai 
mari caricaturiști ai Rom�niei, dom�
nul Costel Pătrășcan. Domniei sale îi 
mulțumim �e această cale că ne�a mai 
descrețit frunțile în �erioada dificilă �e 
care o tra�ersăm și domnului �ergil 
Matei, de la „Casa S�eranței”, că ni 
le�a �us la dis�oziție. 

Umor în pandemie!
Caricaturist 

Costel PĂTRĂȘCAN
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GLUME

u	u	u	u
Ieri, un procuror a lovit cu mașina zidul unei 
case. Ancheta a stabilit că zidul mirosea a 
alcool și venea de pe contra sens.

u	u	u	u
Un dinamovist merge împreună cu câinele 
său într-un bar pentru a vedea un meci de 
campionat al favoriților. 
La fiecare gol al roș-albilor, patrupedul sche-
lălăia de mama focului, se ridica în două labe 
și țopăia, dădea din coadă, sărea bucuros pe 
masă, făcea tumbe. 
Uimit nevoie mare, barmanul îi zice stăpânului: 
- Domnule, incredibil ce câine ai! N-am mai 
văzut așa ceva! 
- Dar, spune-mi și mie, dacă se bucură în 
modul ăsta la un meci de campionat, cum se 
manifesta în Liga Campionilor? 
Replica omului: 
- Nu știu, că îl am doar de 15 ani!

u	u	u	u
Polițistul: 
- Ați consumat băuturi alcoolice? 
- 3 beri, 2 sticle de vin și 1 de vodcă. 
- Suflați aici, va rog! 
- De ce, nu mă credeți?

u	u	u	u
În fiecare seară, după vizionarea știrilor, pun 
un film de groază pentru a mă calma.

u	u	u	u
Stiți cum ar fi fost dacă Adam și Eva ar fi fost 
chinezi? 
Pai încă ar fi rămas în grădina raiului, fiindcă 
ar fi ignorat mărul și-ar fi mâncat șarpele!

u	u	u	u
Mă duc cu mașina la service, o parchez și 
nici nu intru bine în atelier că îmi și zice un 
mecanic: 
- E ruptă cureaua, să știți... 
- Fantastic, zic. Dar cum v-ați dat seama? 
- Păi vă cad pantalonii!

u	u	u	u
- Ce s-a întâmplat cu mine? Bolborosea un 
tip, revenindu-şi după o operaţie chirurgicală. 
- Aţi nimerit într-un accident rutier şi aţi fost 

operat. 
- Înseamnă că sunt în spital? 
- În mare parte, da.

u	u	u	u
Un cerșetor se apropie, pe stradă, de o 
doamnă mai plinuță: 
- Doamnă, de 5 zile nu am mâncat nimic! 
- Ehee, dacă aș avea și eu atâta voință...

u	u	u	u
- Vai, draga, ce a slăbit soțul tău! 
- De la pescuit i se trage. 
- Nu știam, pescuitul slăbește? 
- Păi mănâncă ce prinde...

u	u	u	u
La dentist: 
- După ce vă scot dintele, nu aveți voie să 
mâncați două ore. 
- La ce prețuri aveți, cred că nu mai mănânc 
o lună.

u	u	u	u
Un urs, încercând să hiberneze, are insom-
nie: Nu ar fi trebuit să beau cafeaua aia la 
final de octombrie...

u	u	u	u
Moș Crăciun la evrei: 
- Bună seara copii! Cine vrea să cumpere o 
jucărie?

u	u	u	u
- Doctore, e adevărat că pe mine mă vor ope-
ra studenții?
- Da, studenții.
- Și dacă nu mă operează corect?
- O să le punem o notă mică.

u	u	u	u
„Zilnic, sute de femei stau la coadă să poată 
ajunge la mine!”, Ionuț, 25 de ani, casier Lidl.

u	u	u	u
La farmacie:
- Un nurofen, vă rog!
- Răceală și gripă?
-Sper!

u	u	u	u
Pfizer a anunțat că va lansa și un vaccin îm-
potriva AstraZeneca!

Să mai și râdem...


