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2 Viaţa noastră

Supa gratuită e pe gratis?

Am riscat de multe ori în viaţă, aşa încât o mai pot face o dată, 
gândind.

În calitatea mea responsabilă de preşedinte al unei instituţii 
care vine în ajutorul pensionarilor pot părea, uneori, şi didacticist, 
de aceea voi afirma răspicat că omul nu va fi în stare de salturi 
spectaculoase, în evoluţia sa, fără muncă... De regulă, cine 
munceşte – produce, cine produce – desface produsele; aşa se 
câştigă bani; aceştia pot fi investiţi; apoi... etc. Traiectul acesta, 
aşa cum l-am proiectat, pare simplist, dar nu de complicaţii avem 
noi nevoie acum. Sensul corect este că cel care munceşte – are.

Anton Pann al nostru ne adresează permanent îndemnul: 
„Arvunează din vreme pe fericita muncă”, pentru că, vorba 
franţuzului Joules Renard, „munca gândeşte, lenea visează”. 
Nu-i, deci, prea anevoie să-l înţelegem pe un alt franţuz, Voltaire, 
care în mod natural rostea un adevăr: „Munca îndepărtează de 
noi trei mari rele: urâtul, viciul şi nevoia”. „Nevoia” e „sărăcia”. 
Prea mulţi parcă se plâng de sărăcie, încât asta pare că a devenit 
o... modă. Câţi fac efortul de a o ameliora măcar...

Noi suntem o Casă de Ajutor. O facem cu drag şi cu 
responsabilitate. Membrii noştri, în marea majoritate, au muncit 
toată viaţa. Dar chiar şi pe ei, ca şi pe ceilalţi care ne citesc 
revista, îi rog să mediteze la înţelesul profund al unui proverb 
american, pe marginea căruia am putea dialoga luni întregi în 
paginile acestei publicaţii, cu condiţia ca discuţia să fie serioasă, 

nu băşcălioasă. Iată proverbul, 
asupra căruia vă rog să vă 
aplecaţi cu toată gândirea 
dumneavoastră: „Greşeşte 
acela care crede că supa 
gratuită e pe gratis”. En garde!

Magistrat pensionar 
Nicolaie Mihai

La data de 20 aprilie 2012, Federaţia Naţională ,,Omenia” a Caselor 
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din România şi-a desfăşurat lucrările 
Consiliului Naţional în municipiul Bârlad, la invitaţia conducerii C.A.R.P. 
,,Elena Cuza”, a domnului preşedinte Mihai Nicolaie, care este şi membru al 
Biroului Permanent şi al Comitetului Director al Federaţiei.

Lucrările s-au desfăşurat în aula unuia dintre cele mai vechi licee din 
România, Colegiul Naţional ,, Gheorghe Roşca Codreanu”, ctitorit în anul 
1846, în preajma Unirii Principatelor din 1859. Au fost prezenţi domnul 
inginer Gheorghe Chioaru, preşedintele Federaţiei Naţionale ,,Omenia”, 
domnul economist Georgică Bădărău, secretarul general al Federaţiei, 
domnul inginer Constantin Constantinescu, primarul municipiului Bârlad şi 
peste 120 de reprezentanţi ai Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din 
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După ce în 2010 Uniunea Europeană a acordat o vârstă, contribuţia lor pentru societate este de prea 
multe ori trecută cu vederea, deşi trebuie să fie atenţie deosebită combaterii sărăciei, iar în anul 2011 
recunoscută şi promovată. Este nevoie de o schimbare de promovării voluntariatului, în anul 2012 a decis să se 
atitudine dacă intenţionăm să avem o societate a tuturor.focalizeze pe problemele sociale asociate cu vârsta a 

Dacă vă faceţi griji cu privire la bătrâneţe, dacă vă treia şi cu fenomenul îmbătrânirii, declarând 2012 Anul 
întrebaţi care va fi rolul dumneavoastră în societate la european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între 
vârsta de 60-70 ani sau chiar la 80, un lucru trebuie să generaţii. Proiectele derulate în acest sens vor ajuta 
ştiţi: societatea apreciază, din ce în ce mai mult, persoanele vârstnice să-şi menţină sănătatea fizică şi 
contribuţia pe care o pot aduce persoanele vârstnice, 

mintală şi să contribuie mai activ la piaţa muncii şi la 
ideea care stă la baza acţiunilor îmbătrânirii active 

viaţa societăţii.
constând în a profita de tot ce oferă viaţa, indiferent de 

Celebrată în fiecare an în data de 29 aprilie, ziua 
vârstă, la serviciu, acasă sau în cadrul comunităţii. Pentru 

europeană a solidarităţii între generaţii ne oferă 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,,Elena Cuza” 

posibilitatea de a analiza realizările anterioare şi 
Bârlad, anul 2012 dedicat îmbătrânirii active şi 

modul de a acţiona şi a ne implica continuu în viitor. 
solidarităţii între generaţii reprezintă continuarea şi 

Bătrâneţea este de multe ori asociată cu boala, 
extinderea activităţilor de susţinere a vârstnicilor, într-un 

dependenţa, excluderea de pe piaţa muncii, din familie 
cuvânt – promovarea îmbătrânirii active pe piaţa muncii. 

şi din societate. Anul european poate contribui la 
Această promovare a îmbătrânirii active însemnând 

schimbarea acestei mentalităţi şi la dezvoltarea unei 
încurajarea unui grad mai ridicat de sănătate în rândul 

culturi a îmbătrânirii active, ca parte a modelului social 
persoanelor vârstnice, prin crearea unui mediu 

european în 2012, iniţiative luate la nivel local, naţional, 
prietenos.

abordând provocarea îmbătrânirii populaţiei. 
Preşedintele Casei de Ajutor Reciproc a 

Menţinerea vitalităţii oamenilor în vârstă, respectarea 
Pensionarilor ,,Elena Cuza” Bârlad, domnul Mihai 

demnităţii tuturor, consolidarea implicării acestora în 
Nicolaie, a avut o asemenea iniţiativă încă de la 

societate, familie, asociaţie, biserică şi politică, precum şi 
începutul mandatului său, îmbinând activităţile utile şi 

înlăturarea barierelor între generaţii sunt principalele 
totodată plăcute, a mobilizat şi a luat măsuri pentru 

obiective ale anului european al îmbătrânirii active şi al 
favorizarea îmbătrânirii active şi întăririi solidarităţii 

solidarităţii între generaţii – 2012.
între generaţii. Astfel: 1. într-un timp record a deschis 29 

Tuturor ni se oferă ocazia de a reflecta asupra vieţii 
de sucursale în mediul rural, responsabili ai acestor 

cetăţenilor pentru ca aceştia să îmbătrânească în 
sucursale fiind în cea mai mare parte pensionari cu 

condiţii bune de sănătate. Îmbătrânirea activă le poate 
experienţă în gestiune, având ca eficienţă reducerea 

permite persoanelor vârstnice de mâine: să rămână în 
costurilor şi timpului care s-ar consuma cu deplasarea 

câmpul muncii şi să-şi împărtăşească experienţa 
membrilor la Bârlad. Sunt persoane care au în jurul a 60 

îndelungată;să aibă în continuare un rol activ în 
de ani şi îşi îndeplinesc bine aceste sarcini; 2. în incinta 

societate;să ducă o viaţă cât mai sănătoasă şi împlinită; 
Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,,Elena Cuza” 

să încurajeze vârstnicii, să participe activ la iniţiative 
Bârlad funcţionează cabinete medicale pentru a ajuta 

cetăţeneşti; să prevină starea de dependenţă atunci 
membrii Casei în privinţa sănătăţii, aceste cabinete fiind 

când persoanele au o vârstă mai înaintată.
încadrate cu medici pensionari (cabinet oftalmologie, 

Scopul îmbătrânirii active constă în îmbunătăţirea 
medicină internă); 3. pentru prestările de servicii – 

calităţii vieţii oamenilor în vârstă. Aceasta le permite să-
atelierul de croitorie, salon frizerie – conducerea Casei a 

şi descopere pe parcursul vieţii potenţialul pentru 
implicat persoane vârstnice care au experienţă şi îşi 

bunăstarea lor şi să participe la viaţa societăţii conform 
desfăşoară activitatea cu succes în servirea semenilor 

nevoilor, dorinţelor şi capacităţilor lor. Oamenii în vârstă 
lor; 4. contribuţia unor pensionari membri ai Casei în 

reprezintă un segment mare şi în creştere al populaţiei. 
publicarea trimestrială a revistei ,,Viaţa noastră”  este 

Din păcate, îmbătrânirea este adesea văzută ca o 
binevenită, considerând această revistă un principal 

problemă care aduce provocări în structura vârstei la 
motor de informare şi documentare al Casei noastre. 

locul de muncă. Această imagine negativă nu este 
echitabilă faţă de enorma experienţă a persoanelor în 
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România. putere de muncă în rezolvarea alături de C.A.R.P. Bârlad, urează 
Conducerea C.A.R.P. ,,Elena cerinţelor celor peste 1.400.000 de mult succes, în numele bârlădenilor şi 

Cuza” s-a ocupat în mod deosebit de membri ai Federaţiei. a lui personal, la astfel de 
organizarea primirii oaspeţilor. A urmat mesajul domnului evenimente, oferind o diplomă de 
Ospitalitatea moldovenească a fost inginer Constantin Constantinescu excelenţă invitatului nostru de 
la ea acasă. La intrarea în aula – primarul municipiului Bârlad. În onoare, domnul Chioaru Gheorghe, 
Colegiului Naţional ,,Gheorghe calitate de cetăţean şi primar al preşedintele Federaţiei Naţionale 
Roşca Codreanu”, invitaţii au fost acestui oraş, a invitat pe toţi cei ,,Omenia” Bucureşti.
serviţi cu pâine şi sare, după care prezenţi să viziteze oraşul nostru şi Domnul profesor Gruia Novac, 
fiecare invitat a primit o mapă ce să se bucure împreună cu noi de în cuvântul său, a arătat ce 
conţinea ultimul număr al revistei realizările noastre. Descrie Bârladul semnif i caţ ie are denumirea 
,,Viaţa noastră”, o broşură cu ca un important oraş cultural cu care Federaţiei, ,,Omenia”, descriind 
obiective culturale şi personalităţi ne putem mândri: centrul cultural cuvântul ca unul vechi cât limba 
bârlădene, o felicitare şi un DVD. ,,Mihai Eminescu”, muzeul ,,Vasile română, iar limba română fiind 

În cuvântul de deschidere, Pârvan”, „Academia Bârlădeană” veche cât poporul român.
domnul Chioaru Gheorghe a anunţat înfiinţată în anul 1915 de un grup de Domnul Chioaru Gheorghe, 
ordinea de zi, după care s-a intonat intelectuali, în frunte cu George preşedintele Federaţiei ,,Omenia”, 
Imnul de stat. Apoi, domnul Mihai Tutoveanu, Tudor Pamfile şi Toma a prezentat lista cu invitaţi, apoi 
Nicolaie, preşedintele C.A.R.P. Chiricuţă, societate care desfăşoară persoanele care au făcut parte din 
,,Elena Cuza” Bârlad, şi-a exprimat o activitate atât în domeniul creaţiei prezidiu, şi comisia de redactare a 
mulţumirea pentru faptul că invitaţia literare, cât şi în domeniul muzicii şi procesului verbal. Au urmat la cuvânt 
C.A.R.P. ,,Elena Cuza” Bârlad a fost artelor plastice. reprezentanţi de la C.AR.P. Brăila, 
acceptată, iar Bârladul, ,,veche În 1909, prof. Stroe Belloescu, a Arad, Băile Herculane, Giurgiu, 
aşezare moldovenească, cu un trecut donat oraşului o clădire cu destinaţie Turnu Severin, Roşiorii de Vede, 
istoric de peste opt veacuri”, testamentară de a fi folosită pentru Galaţi.
găzduieşte lucrările Consiliului bibliotecă publică şi muzeu. Aşa, pas Ordinea de zi a constat în:
Naţional al Federaţiei Naţionale cu pas, Bârladul a devenit un - Dare de seamă privind 
,,Omenia” a Caselor de Ajutor adevărat centru cultural. Ne activitatea desfăşurată în perioada 
Reciproc a Pensionarilor din mândrim cu marele om politic 8 aprilie 2011 – 20 aprilie 2012;
România. În acest context a mulţumit G h e o r g h e  G h e o r g h i u - D e j ,  - Proiectul strategiei şi a 
conducerii Federaţiei pentru Alexandru Ioan Cuza, primul planului de acţiune al Federaţiei 
încredere, a salutat cu respect domnitor al Principatelor Unite, Naţionale ,,Omenia” în anul 2012;
prezenţa tuturor celor care ne-au numărul personalităţilor bârlădene - Execuţia bugetară pe anul 
onorat la această adunare. fi ind foarte mare: fizicieni, 2012;
Preşedintele Mihai Nicolaie s-a matematicieni, filologi, filosofi, - Bugetul de venituri şi 
făcut mesagerul celor peste 19.000 lingvişti, jurişti, compozitori, pictori, cheltuieli pe anul 2012;
de pensionari din Bârlad, al sculptori, istorici. În continuare, - Raportul comisiei de cenzori 
membrilor C.A.R.P. şi al celorlalte 33 domnul Constantin Constantinescu a pe anul 2011.
de sucursale din zonele limitrofe, vorb i t  despre  co laborarea În darea de seamă a Federaţiei 
exprimându-şi încrederea în frumoasă cu C.A.R.P. ,,Elena Cuza” ,,Omenia”, preşedintele Chioaru 
rezolvarea problemelor sociale ale Bârlad, amintind de organizarea Gheorghe a mulţumit C.A.R.P –urilor 
vârstnicilor, mai ales prin cultivarea zilelor de 8 martie, ziua de 1 din ţară care au ştiut să demonstreze 
îmbătrânirii active şi sprijinirea octombrie - ,,Ziua Persoanelor şi să se organizeze în a ne ajuta la 
cooperării şi solidarităţii între Vârstnice”, o serie de concursuri nevoie privind campania ,,Daţi 1 leu 
generaţii. A urat succes deplin sportive, marşul şi mitingul împotriva pentru pensionarii săraci”. Casa de 
lucrărilor Consiliului Naţional al exploatării gazelor de şist, Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Federaţiei Naţionale ,,Omenia”, a Revelionul pensionarilor şi multe ,,Elena Cuza” Bârlad a ocupat locul 
mulţumit conducerii Colegiului altele, mulţumind în mod deosebit II, după C.A.R.P. ,,Omenia” Bucureşti, 
,,Codreanu”, domnului director preşedintelui Mihai Nicolaie, care dovedind spiritul de solidaritate şi 
Augus t in  Tomescu ,  pen t r u  s-a implicat în toate aceste faptul că oricând putem desfăşura o 
bunăvoinţa de a ne pune la evenimente pentru membrii Casei şi astfel de acţiune. Ocuparea acestui 
dispoziţie spaţiul de desfăşurare a pentru populaţia oraşului Bârlad. loc în campanie credem că a 
lucrărilor Consiliului Naţional, a urat Precizând că va fi permanent determinat acceptarea, mai exact 

desfăşurarea lucrărilor Adunării care realizează lucruri bune pentru societate.
Generale la Bârlad, ţinând cont de pensionari. A mulţumit pentru După încheierea lucrărilor, toţi 
aprecierea făcută de domnul eforturile depuse constant privind cei prezenţi au fost invitaţi să 
Chioaru Gheorghe pentru C.A.R.P – publicaţiile C.A.R. Fălticeni, C.A.R. viziteze impresionanta colecţie a 
urile care au privit cu seriozitate şi s- Bârlad şi C.A.R. Hunedoara care au marelui sculptor român Marcel 
au implicat în această campanie în devenit din ce în ce mai vizibile, a Guguianu, artist de renume 
vederea ajutorării vârstnicilor. mulţumit din suflet invitaţilor pentru mondial, sculptor recompensat de-a 

Ne bucurăm de apreciere şi participare şi organizatorilor, Casa lungul anilor cu nenumărate premii, 
pentru numărul de membri la care a de Ajutor Reciproc a Pensionarilor plachete de onoare, medalii de aur 
ajuns Casa, în mod special prin ,,Elena Cuza” Bârlad care cu peste hotare. 
înfiinţarea celor 33 de sucursale, şi, g e n e r o z i t a t e  a  a j u t a t  î n  Tot aici, în cadrul pavilionului, a 
nu în ultimul rând, acordarea desfăşurarea Consiliului Naţional. avut loc cu această ocazie şi un 
facilităţilor membrilor noştri. În cuvântul său, domnul Chioaru spectacol simfonic susţinut de un grup 

După partea întâi a lucrărilor, în a explicat cine este Federaţia – este de elevi talentaţi şi premiaţi atât în 
pauza de 30 minute, toţi cei prezenţi ,,componenţa tuturor asociaţiilor pe ţară, cât şi peste hotare, sub 
au vizionat lucrările artistului plastic care le conducem cu tot ceea ce am îndrumarea profesorului Mihail 
Antonio Pălie, expuse pe holul făcut bun sau, uneori, mai puţin bun”. Manciu.
Colegiului Naţional ,,Gheorghe Ca preşedinte, în numele Biroului Personal, consider această 
Roşca Codreanu”, prezentată de Permanent, al Comitetului Director, în prezenţă a Federaţiei Naţionale 
profesor Gruia Novac. baza mandatului încredinţat la ,,Omenia” la Bârlad o continuare şi o 

O contribuţie  însemnată asupra Congresul din anul 2011, a spus extindere a activităţilor în vederea 
C.A.R.P.-urilor din România o are şi tranşant că va lupta cu toată susţinerii vârstnicilor, un schimb de 
Federaţia Naţională ,,Omenia”, aşa responsabilitatea pentru drepturile experienţă pentru fiecare, un 
cum arăta domnul  Ch ioaru vârstnicilor. Doreşte ca anul 2012, progres pentru viitor.
Gheorghe în cuvântul său la această anul îmbătrânirii active şi al Pensionar,
adunare, că ,,suntem unii din pilonii solidarităţii între generaţii, să ne Lucica Burghelea
de bază a economiei naţionale” aducă respectul şi locul cuvenit în 
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Pentru promovarea imaginii C.A.R.P, conducerea Sportiv Şcolar Bârlad a atras mulţi pensionari care 
Casei a solicitat permanent, de la pensionari, propuneri îndrăgesc sportul; concursurile de şah şi tenis de masă au 
şi materiale care să reflecte activitatea desfăşurată, făcut dovada atracţiei multor pensionari pasionaţi şi 
posibilitatea de a cunoaşte mai bine activitatea Casei; cunoscători ale acestor sporturi.
5. pregătirea de activităţi cultural-artistice, educative Am dat doar câteva exemple, câteva măsuri luate 
pentru persoanele vârstnice a constat în: cursuri de de conducerea C.A.R. Pensionari Bârlad privind 
gimnastică aerobică unde au participat atât membri ai activităţi la care pensionarii participă cu succes, 
Casei pensionari, cât şi pensionari din municipiul Bârlad demonstrând că dezvoltarea personală şi implicarea în 
şi localităţi din judeţul Vaslui; corul ,,Crizantema” condus proiecte de voluntariat sunt opţiuni personale ce nu ţin 
de înv. Maria Mihăilă, format din membre ale Casei, cont de vârstă.
pensionare, oferă spectacole de suflet, dăruind cântece, Toate aceste activităţi se desfăşoară într-o 
dans şi poezie, cu aprecieri deosebite din partea tuturor; atmosferă relaxantă, descoperind zi de zi bucuria de a 
s-a înfiinţat un ansamblu de cântece şi dansuri populare dărui din energia şi timpul lor.
şi de societate sub îndrumarea şi coordonarea Anul 2012, Anul european al îmbătrânirii active şi al 
instructorului Aurel Gudula; la spectacolele oferite de solidarităţii între generaţii, a fost ales şi de Federaţia 
Casă au participat permanent şi cântăreţi profesionişti, Naţională ,,Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc a 
pensionari: Maria Stafie, Marcel Ambăruş, Octav Pensionarilor din România ca temă a Conferinţei 
Tufaru, Costel Vizitiu; „Crosul Pensionarilor” sub naţionale desfăşurată, la invitaţia conducerii C.A.R.P. 
coordonarea, îndrumarea şi supravegherea Clubului ,,Elena Cuza”, la Bârlad, în luna aprilie.

Anul european al îmbătrânirii active şi 

al solidarităţii între generaţii
- urmare din pagina 2 -
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România. putere de muncă în rezolvarea alături de C.A.R.P. Bârlad, urează 
Conducerea C.A.R.P. ,,Elena cerinţelor celor peste 1.400.000 de mult succes, în numele bârlădenilor şi 

Cuza” s-a ocupat în mod deosebit de membri ai Federaţiei. a lui personal, la astfel de 
organizarea primirii oaspeţilor. A urmat mesajul domnului evenimente, oferind o diplomă de 
Ospitalitatea moldovenească a fost inginer Constantin Constantinescu excelenţă invitatului nostru de 
la ea acasă. La intrarea în aula – primarul municipiului Bârlad. În onoare, domnul Chioaru Gheorghe, 
Colegiului Naţional ,,Gheorghe calitate de cetăţean şi primar al preşedintele Federaţiei Naţionale 
Roşca Codreanu”, invitaţii au fost acestui oraş, a invitat pe toţi cei ,,Omenia” Bucureşti.
serviţi cu pâine şi sare, după care prezenţi să viziteze oraşul nostru şi Domnul profesor Gruia Novac, 
fiecare invitat a primit o mapă ce să se bucure împreună cu noi de în cuvântul său, a arătat ce 
conţinea ultimul număr al revistei realizările noastre. Descrie Bârladul semnif i caţ ie are denumirea 
,,Viaţa noastră”, o broşură cu ca un important oraş cultural cu care Federaţiei, ,,Omenia”, descriind 
obiective culturale şi personalităţi ne putem mândri: centrul cultural cuvântul ca unul vechi cât limba 
bârlădene, o felicitare şi un DVD. ,,Mihai Eminescu”, muzeul ,,Vasile română, iar limba română fiind 

În cuvântul de deschidere, Pârvan”, „Academia Bârlădeană” veche cât poporul român.
domnul Chioaru Gheorghe a anunţat înfiinţată în anul 1915 de un grup de Domnul Chioaru Gheorghe, 
ordinea de zi, după care s-a intonat intelectuali, în frunte cu George preşedintele Federaţiei ,,Omenia”, 
Imnul de stat. Apoi, domnul Mihai Tutoveanu, Tudor Pamfile şi Toma a prezentat lista cu invitaţi, apoi 
Nicolaie, preşedintele C.A.R.P. Chiricuţă, societate care desfăşoară persoanele care au făcut parte din 
,,Elena Cuza” Bârlad, şi-a exprimat o activitate atât în domeniul creaţiei prezidiu, şi comisia de redactare a 
mulţumirea pentru faptul că invitaţia literare, cât şi în domeniul muzicii şi procesului verbal. Au urmat la cuvânt 
C.A.R.P. ,,Elena Cuza” Bârlad a fost artelor plastice. reprezentanţi de la C.AR.P. Brăila, 
acceptată, iar Bârladul, ,,veche În 1909, prof. Stroe Belloescu, a Arad, Băile Herculane, Giurgiu, 
aşezare moldovenească, cu un trecut donat oraşului o clădire cu destinaţie Turnu Severin, Roşiorii de Vede, 
istoric de peste opt veacuri”, testamentară de a fi folosită pentru Galaţi.
găzduieşte lucrările Consiliului bibliotecă publică şi muzeu. Aşa, pas Ordinea de zi a constat în:
Naţional al Federaţiei Naţionale cu pas, Bârladul a devenit un - Dare de seamă privind 
,,Omenia” a Caselor de Ajutor adevărat centru cultural. Ne activitatea desfăşurată în perioada 
Reciproc a Pensionarilor din mândrim cu marele om politic 8 aprilie 2011 – 20 aprilie 2012;
România. În acest context a mulţumit G h e o r g h e  G h e o r g h i u - D e j ,  - Proiectul strategiei şi a 
conducerii Federaţiei pentru Alexandru Ioan Cuza, primul planului de acţiune al Federaţiei 
încredere, a salutat cu respect domnitor al Principatelor Unite, Naţionale ,,Omenia” în anul 2012;
prezenţa tuturor celor care ne-au numărul personalităţilor bârlădene - Execuţia bugetară pe anul 
onorat la această adunare. fi ind foarte mare: fizicieni, 2012;
Preşedintele Mihai Nicolaie s-a matematicieni, filologi, filosofi, - Bugetul de venituri şi 
făcut mesagerul celor peste 19.000 lingvişti, jurişti, compozitori, pictori, cheltuieli pe anul 2012;
de pensionari din Bârlad, al sculptori, istorici. În continuare, - Raportul comisiei de cenzori 
membrilor C.A.R.P. şi al celorlalte 33 domnul Constantin Constantinescu a pe anul 2011.
de sucursale din zonele limitrofe, vorb i t  despre  co laborarea În darea de seamă a Federaţiei 
exprimându-şi încrederea în frumoasă cu C.A.R.P. ,,Elena Cuza” ,,Omenia”, preşedintele Chioaru 
rezolvarea problemelor sociale ale Bârlad, amintind de organizarea Gheorghe a mulţumit C.A.R.P –urilor 
vârstnicilor, mai ales prin cultivarea zilelor de 8 martie, ziua de 1 din ţară care au ştiut să demonstreze 
îmbătrânirii active şi sprijinirea octombrie - ,,Ziua Persoanelor şi să se organizeze în a ne ajuta la 
cooperării şi solidarităţii între Vârstnice”, o serie de concursuri nevoie privind campania ,,Daţi 1 leu 
generaţii. A urat succes deplin sportive, marşul şi mitingul împotriva pentru pensionarii săraci”. Casa de 
lucrărilor Consiliului Naţional al exploatării gazelor de şist, Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Federaţiei Naţionale ,,Omenia”, a Revelionul pensionarilor şi multe ,,Elena Cuza” Bârlad a ocupat locul 
mulţumit conducerii Colegiului altele, mulţumind în mod deosebit II, după C.A.R.P. ,,Omenia” Bucureşti, 
,,Codreanu”, domnului director preşedintelui Mihai Nicolaie, care dovedind spiritul de solidaritate şi 
Augus t in  Tomescu ,  pen t r u  s-a implicat în toate aceste faptul că oricând putem desfăşura o 
bunăvoinţa de a ne pune la evenimente pentru membrii Casei şi astfel de acţiune. Ocuparea acestui 
dispoziţie spaţiul de desfăşurare a pentru populaţia oraşului Bârlad. loc în campanie credem că a 
lucrărilor Consiliului Naţional, a urat Precizând că va fi permanent determinat acceptarea, mai exact 

desfăşurarea lucrărilor Adunării care realizează lucruri bune pentru societate.
Generale la Bârlad, ţinând cont de pensionari. A mulţumit pentru După încheierea lucrărilor, toţi 
aprecierea făcută de domnul eforturile depuse constant privind cei prezenţi au fost invitaţi să 
Chioaru Gheorghe pentru C.A.R.P – publicaţiile C.A.R. Fălticeni, C.A.R. viziteze impresionanta colecţie a 
urile care au privit cu seriozitate şi s- Bârlad şi C.A.R. Hunedoara care au marelui sculptor român Marcel 
au implicat în această campanie în devenit din ce în ce mai vizibile, a Guguianu, artist de renume 
vederea ajutorării vârstnicilor. mulţumit din suflet invitaţilor pentru mondial, sculptor recompensat de-a 

Ne bucurăm de apreciere şi participare şi organizatorilor, Casa lungul anilor cu nenumărate premii, 
pentru numărul de membri la care a de Ajutor Reciproc a Pensionarilor plachete de onoare, medalii de aur 
ajuns Casa, în mod special prin ,,Elena Cuza” Bârlad care cu peste hotare. 
înfiinţarea celor 33 de sucursale, şi, g e n e r o z i t a t e  a  a j u t a t  î n  Tot aici, în cadrul pavilionului, a 
nu în ultimul rând, acordarea desfăşurarea Consiliului Naţional. avut loc cu această ocazie şi un 
facilităţilor membrilor noştri. În cuvântul său, domnul Chioaru spectacol simfonic susţinut de un grup 

După partea întâi a lucrărilor, în a explicat cine este Federaţia – este de elevi talentaţi şi premiaţi atât în 
pauza de 30 minute, toţi cei prezenţi ,,componenţa tuturor asociaţiilor pe ţară, cât şi peste hotare, sub 
au vizionat lucrările artistului plastic care le conducem cu tot ceea ce am îndrumarea profesorului Mihail 
Antonio Pălie, expuse pe holul făcut bun sau, uneori, mai puţin bun”. Manciu.
Colegiului Naţional ,,Gheorghe Ca preşedinte, în numele Biroului Personal, consider această 
Roşca Codreanu”, prezentată de Permanent, al Comitetului Director, în prezenţă a Federaţiei Naţionale 
profesor Gruia Novac. baza mandatului încredinţat la ,,Omenia” la Bârlad o continuare şi o 

O contribuţie  însemnată asupra Congresul din anul 2011, a spus extindere a activităţilor în vederea 
C.A.R.P.-urilor din România o are şi tranşant că va lupta cu toată susţinerii vârstnicilor, un schimb de 
Federaţia Naţională ,,Omenia”, aşa responsabilitatea pentru drepturile experienţă pentru fiecare, un 
cum arăta domnul  Ch ioaru vârstnicilor. Doreşte ca anul 2012, progres pentru viitor.
Gheorghe în cuvântul său la această anul îmbătrânirii active şi al Pensionar,
adunare, că ,,suntem unii din pilonii solidarităţii între generaţii, să ne Lucica Burghelea
de bază a economiei naţionale” aducă respectul şi locul cuvenit în 
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Pentru promovarea imaginii C.A.R.P, conducerea Sportiv Şcolar Bârlad a atras mulţi pensionari care 
Casei a solicitat permanent, de la pensionari, propuneri îndrăgesc sportul; concursurile de şah şi tenis de masă au 
şi materiale care să reflecte activitatea desfăşurată, făcut dovada atracţiei multor pensionari pasionaţi şi 
posibilitatea de a cunoaşte mai bine activitatea Casei; cunoscători ale acestor sporturi.
5. pregătirea de activităţi cultural-artistice, educative Am dat doar câteva exemple, câteva măsuri luate 
pentru persoanele vârstnice a constat în: cursuri de de conducerea C.A.R. Pensionari Bârlad privind 
gimnastică aerobică unde au participat atât membri ai activităţi la care pensionarii participă cu succes, 
Casei pensionari, cât şi pensionari din municipiul Bârlad demonstrând că dezvoltarea personală şi implicarea în 
şi localităţi din judeţul Vaslui; corul ,,Crizantema” condus proiecte de voluntariat sunt opţiuni personale ce nu ţin 
de înv. Maria Mihăilă, format din membre ale Casei, cont de vârstă.
pensionare, oferă spectacole de suflet, dăruind cântece, Toate aceste activităţi se desfăşoară într-o 
dans şi poezie, cu aprecieri deosebite din partea tuturor; atmosferă relaxantă, descoperind zi de zi bucuria de a 
s-a înfiinţat un ansamblu de cântece şi dansuri populare dărui din energia şi timpul lor.
şi de societate sub îndrumarea şi coordonarea Anul 2012, Anul european al îmbătrânirii active şi al 
instructorului Aurel Gudula; la spectacolele oferite de solidarităţii între generaţii, a fost ales şi de Federaţia 
Casă au participat permanent şi cântăreţi profesionişti, Naţională ,,Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc a 
pensionari: Maria Stafie, Marcel Ambăruş, Octav Pensionarilor din România ca temă a Conferinţei 
Tufaru, Costel Vizitiu; „Crosul Pensionarilor” sub naţionale desfăşurată, la invitaţia conducerii C.A.R.P. 
coordonarea, îndrumarea şi supravegherea Clubului ,,Elena Cuza”, la Bârlad, în luna aprilie.

Anul european al îmbătrânirii active şi 

al solidarităţii între generaţii
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Membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Mircea, Croitoru Aristotel Corneliu şi Apostol  Grigoriţă; 
„ELENA CUZA” BÂRLAD  s-au reunit în ziua de 29 aprilie 2012 Secretariatul a fost compus din:Gherasim Luca, Epure Maria şi 
în şedinţa Adunării Generale, întâlnire care  s-a desfăşurat  în Roşca Valentin, la propunerea membrului delegat Gudulea 
Sala Centrului  Cultural al comunei Fălciu, judeţul Vaslui. Aurel. Comisiile propuse au fost votate în unanimitate.

Lucrările Adunării Generale au fost deschise de La rugămintea Preşedintelui prezidiului, membrii 
Preşedintele C.A.R. Pensionari „ELENA CUZA” Bârlad, comisiei alese au făcut prezenţa. În urma numărării a rezultat 
Magistrat pensionar Nicolaie Mihai, care a anunţat scopul  că la Adunarea Generală au fost prezenţi 118 membri 
Adunării Generale şi a propus pentru conducerea lucrărilor să delegaţi şi un număr de 52 de învitaţi. Comisia de verificare şi 
se aleagă un prezidiu format din 16 persoane, din care 13 validare a Adunării Generale a constatat că este întrunită 
membri delegaţi. Propunerea s-a votat în unanimitate. condiţia de legalitate prevăzută la art. 11 alin.2 din Statut, 
Subinginerul pensionar Marin Vasile a propus ca prezidiul să potrivit căreia „Adunarea Generală este legal constituită”.
fie format din: Moraru Neculai Primarul comunei Fălciu; Preşedintele prezidiului a prezentat ordinea de zi 
Colonel în rezervă Aciubotăriţei Ion- Primvicepreşedintele formată din următoarele puncte:
Federaţiei Naţionale „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din - mesajul Primarului comunei Fălciu;
România, preşedintele filialei Suceava, Preşedintele C.A.R.P. - mesajul Primvicepreşedintelui Federaţiei 
Fălticeni; Mihai Nicolaie – Preşedintele C.A.R.Pensionari „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România, colonel 
„ELENA CUZA” Bârlad. (r) Aciubotăriţei Ion;

Printre membrii delegaţi enumerăm: Tănase - raportul Consiliului Director cu privire la 
Gheorghe- ex-preşedinte, Gruia Novac- profesor pensionar, activitatea   asociaţiei pe anul 2011 şi pe primul 
Marin Maria-profesor pensionar, Gheţău Neculai - profesor trimestru al anului 2012;
pensionar, Costăchescu Valeriu - inginer pensionar, Mihăilă - execuţia bugetară şi bilanţul pe anul 2011;
Maria - învăţător pensionar, Creangă Nicolaie- învăţător - raportul Comisiei de Cenzori şi propunerea pentru 
pensionar, Matei Ana- contabil pensionar, Băncilă Gheorghe - descărcarea de gestiune pe anul 2011;
conducător auto pensionar, Teletin Ecaterina- profesor - proiectul de buget pe anul 2012;
pensionar, Radu Eugen - învăţător pensionar, Guzganu - strategia de dezvoltare a asociaţiei pe anii 2012-
Gheorghe - maistru pensionar, Bobârcă Vasile - membru 2016;
pensionar. - prezentarea propunerilor de modificare şi 

Toţi delegaţii prezenţi  au votat propunerea  făcută, completare a unor prevederi statutare;
iar prin vocea lui Budeanu Gheorghe, membru delegat, care - înfiinţarea de sucursale între anii 2012-2016;
a reprezentat membrii sucursalei Ciocani din cadrul asociaţiei - înfiinţarea unor centre de zi în cadrul asociaţiei;
noastre, a propus ca preşedintele prezidiului să fie - punerea în discuţie a hotărârilor pronunţate de 
Preşedintele Casei, în persoana Magistratului pensionar Consiliul Director în perioada 6 mai 2010- 31 
Mihai Nicolaie, totodată să conducă şi lucrările Adunării decembrie 2011 în vederea aprobării şi validării 
Generale. Propunerea a fost votată în unanimitate fără să lor;
existe voturi împotrivă sau abţineri. - punerea în discuţie a hotărârilor pronunţate de 

După  intonarea  Imnului de stat al României, Mihai Consiliul Director în perioada 1 ianuarie 2012- 28 
Nicolaie, Preşedintele prezidiului, a propus, pentru buna aprilie 2012  în vederea aprobării şi validării lor;
desfăşurare  a lucrărilor Adunării Generale, să se formeze - punerea în discuţie a Deciziilor Preşedintelui 
două comisii şi un secretariat, după cum urmează: Comisia de pronunţate de acesta în perioada 6 mai 2010- 
redactare a procesului- verbal, care, la propunerea domnului aprilie 2012 în vederea aprobării şi validării lor;
Parfene Constantin, a fost  formată din: Filip Stelian, - înscrierea la cuvânt şi discuţii pe seama 
Burghelea Lucica şi Chihaia Gheorghe; Comisia de verificare materialelor prezentate.
şi validare a legalităţii Adunării Generale, care, la Ordinea de zi a fost supusă la vot şi  aprobată în 
propunerea domnului Filip Marcel, a fost formată din: Fitcal unanimitate.

Preşedintele Mihai Nicolaie a anunţat prezenţa la probleme grave de sănătate, iar medicamentele sunt scumpe 
Adunarea Generală a Primarilor comunelor: Puieşti- Moraru şi cheltuiesc 40-50% din pensie cu medicamentele. Spitalele 
Costel, Viişoara-Pîrciu Liviu, Măluşteni-Postolache Liviu, au fost reorganizate, multe au fost desfiinţate, iar cele care au 
Fălciu- Moraru Nicolaie, Preşedintele  Sindicatului Liber a rămas subfinanţare nu mai au de medicamente şi materiale 
Pensionarilor Bârlad- Popa Catinca, Preşedintele filialei sanitare suficiente, nu au aparatură, cazarmament, iar 
Bârlad-membru supleant în  Consiliul Director al Asociaţiei alimentaţia este necorespunzătoare. Proiectul Legii sănătăţii 
CAR „EXPRESUL CFR”- Bucureşti. a fost retras, dar se lucrează la un nou proiect care nu va fi 

Preşedintele prezidiului a dat cuvântul Primarului spre binele oamenilor. Statul a luat măsuri de reducere a 
comunei Fălciu, gazda Adunării Generale a asociaţiei C.A.R.P. cheltuielilor sociale. Statul român nu mai este un stat social, iar 
„ELENA CUZA” Bârlad, pentru a prezenta mesajul său, prevederile din Constituţia României privitoare la drepturile 
preşedintele precizând că Adunarea Generală se  cetăţeanului „dreptul la un trai decent”, „dreptul la sănătate” 
desfăşoară sub patronajul Primăriei şi  Consiliului Local Fălciu. nu se mai respectă. Problemele sociale şi de sănătate ale 

1.Moraru Neculai - în calitate de Primar al comunei oamenilor sunt lăsate în seama primăriilor care nu dispun de 
Fălciu, mulţumeşte în primul rând asociaţiei de alegerea fondurile necesare din încasările realizate de la populaţie. În 
făcută în organizarea lucrărilor la  căminul Cultural Fălciu, aceste condiţii a crescut rolul şi importanţa Caselor de  Ajutor 
celor 118 delegaţi, precizând că această comună, situată în Reciproc ale Pensionarilor care trebuie să facă protecţie 
sud-estul judeţului Vaslui, cu 6000 de locuitori, 6 localităţi în socială pe  principiul solidarităţii şi întrajutorării generaţiilor 
componenţă, cu oameni gospodari, harnici, care muncesc de pensionari şi persoanelor vârstnice. Aşa  se şi explică 
pământul aşa cum trebuie, este mândră de găzduirea unui creşterea numărului de membri, a fondului social şi a fondului 
asemenea eveniment. de ajutorare, volum mare de împrumuturi solicitate şi 

Primarul comunei Fălciu precizează în cuvântul său că acordate,  ajutoare nerambursabile acordate. O formă de 
este membru al acestei asociaţii şi doreşte ca aceasta să solidaritate, deci, credem noi că este Casa de Ajutor Reciproc 
aducă bunăstare în casele oamenilor din comuna pe care el o a Pensionarilor care, la Bârlad, poartă numele „ELENA 
păstoreşte. Încheie cuvântul urând succes în desfăşurarea CUZA”, cu atât mai mult cu cât membrii Casei nu e obligatoriu 
lucrărilor Adunării Generale a asociaţiei Casei de Ajutor să fie numai pensionarii de orice categorie, ci şi alţii, ca de 
Reciproc  a Pensionarilor „ELENA CUZA” Bârlad. pildă membrii de familie ai acestora care au împlinit vârsta 

2. Primvicepreşedintele Federaţiei Naţionale de 18 ani, copiii majori incapabili de muncă, aflaţi în 
„OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor 
România şi Preşedintele Casei de Ajutor Reciproc a social. Cum funcţionează solidaritatea?- prin acordarea de 
Pensionarilor Fălticeni, colonel (r) Aciubotăriţei Ion, împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile şi 
mulţumeşte din suflet invitaţiei de a participa la Adunarea ajutoare pentru acoperirea unor cheltuieli de înmormântare 
Generală a Asociaţiei Casei de Ajutor Reciproc a ale foştilor membri, organizarea de activităţi culturale, 
Pensionarilor „ELENA CUZA” Bârlad. Menţionează în cuvântul artistice şi de agrement, prestarea de servicii gratuite sau 
său că domnul Preşedinte al C.A.R.Pensionari „ELENA CUZA” contra unor tarife reduse, înfiinţarea de magazine, ateliere, 
este membru în biroul permanent al Federaţiei Naţionale efectuarea de servicii funerare, prestarea unor servicii 
„OMENIA” în calitate de Vicepreşedinte, cunoaşte toate  medicale gratuite sau contra unor preţuri reduse etc. La nivel 
activităţile şi mulţumeşte pentru iniţiativa de a ţine această  central a fost infiinţată, în scopurile amintite mai sus, Federaţia 
adunare la Fălciu. Transmite  urările de bine ale Federaţiei Naţională „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc a 
Naţionale „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România al cărui Pensionarilor din România tocmai pentru a veni în sprijinul 
membru este şi el.  Doreşte ca adunarea să se desfăşoare persoanelor de vârsta a treia şi a încuraja îmbătrânirea 
într-un climat plăcut. activă şi solidaritatea între generaţii. În ziua de 20 aprilie 

3. Mihai Nicolaie, Preşedintele Consiliului Director al 2012,  ca o recunoaştere a activităţii Casei de Ajutor Reciproc 
Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „ELENA CUZA”,  a a Pensionarilor „ELENA CUZA” , a eforturilor Adunării  
prezentat „Raportul Consiliului Director cu privire la Generale, Consiliului Director, a Comisiei de Cenzori şi a 
activitatea asociaţiei  Casei de Ajutor Reciproc a personalului angajat, în urma  hotărârii Comitetului Director şi 
Pensionarilor „ELENA CUZA” în anul 2011 şi primul trimestru al Biroului permanent al Federaţiei Naţionale „OMENIA” , în 
anului 2012 precizând că această Adunare Generală are o Aula Colegiului „Gheorghe Roşca Codreanu” s-au desfăşurat 
semnificaţie deosebită, este o adunare festivă ce se lucrările Consiliului Naţional al Federaţiei Naţionale 
desfăşoară în ziua de 29 aprilie- Ziua Internaţională a „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România. Alegerea Bârladului 
Solidarităţii între Generaţii. Anul 2012 este Anul European al e şi un merit al nostru, explicat prin activitatea trecută şi 
îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii. Adunarea prezentă, dar şi o responsabilitate crescută pentru ceea ce 
noastră are loc în condiţii grele pentru pensionari. Pensiile au avem de făcut şi realizat în viitor. Aşadar, adunarea Casei are 
îngheţat din octombrie 2008, iar puterea de cumpărare a loc sub impulsul Anului European al îmbătrânirii active şi al 
scăzut cu 25-30%. Numai dacă avem în vedere inflaţia din solidarităţii între generaţii şi al Consiliului Naţional. 
anul 2009, 2010, 2011 şi 2012  pensia medie este sub Preşedintele Casei mulţumeşte în continuare Primarului 
valoarea unui punct de pensie de 732,80 lei,  peste 45% din comunei Fălciu şi Consiliului Local pentru colaborare, 
numărul de pensionari trăiesc sub pragul de sărăcie extremă conlucrare şi aportul adus la dezvoltarea şi creşterea 
şi o duc foarte greu. Marea majoritate a pensionarilor au imaginei Casei. Consiliul Director a acţionat în mod constant 

ADUNAREA GENERALĂ
A MEMBRILOR CASEI DE AJUTOR 

RECIPROC A PENSIONARILOR 
„ELENA CUZA” BÂRLAD

Claudia Comănescu



6 Viaţa noastră 7Viaţa noastră

Membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Mircea, Croitoru Aristotel Corneliu şi Apostol  Grigoriţă; 
„ELENA CUZA” BÂRLAD  s-au reunit în ziua de 29 aprilie 2012 Secretariatul a fost compus din:Gherasim Luca, Epure Maria şi 
în şedinţa Adunării Generale, întâlnire care  s-a desfăşurat  în Roşca Valentin, la propunerea membrului delegat Gudulea 
Sala Centrului  Cultural al comunei Fălciu, judeţul Vaslui. Aurel. Comisiile propuse au fost votate în unanimitate.

Lucrările Adunării Generale au fost deschise de La rugămintea Preşedintelui prezidiului, membrii 
Preşedintele C.A.R. Pensionari „ELENA CUZA” Bârlad, comisiei alese au făcut prezenţa. În urma numărării a rezultat 
Magistrat pensionar Nicolaie Mihai, care a anunţat scopul  că la Adunarea Generală au fost prezenţi 118 membri 
Adunării Generale şi a propus pentru conducerea lucrărilor să delegaţi şi un număr de 52 de învitaţi. Comisia de verificare şi 
se aleagă un prezidiu format din 16 persoane, din care 13 validare a Adunării Generale a constatat că este întrunită 
membri delegaţi. Propunerea s-a votat în unanimitate. condiţia de legalitate prevăzută la art. 11 alin.2 din Statut, 
Subinginerul pensionar Marin Vasile a propus ca prezidiul să potrivit căreia „Adunarea Generală este legal constituită”.
fie format din: Moraru Neculai Primarul comunei Fălciu; Preşedintele prezidiului a prezentat ordinea de zi 
Colonel în rezervă Aciubotăriţei Ion- Primvicepreşedintele formată din următoarele puncte:
Federaţiei Naţionale „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din - mesajul Primarului comunei Fălciu;
România, preşedintele filialei Suceava, Preşedintele C.A.R.P. - mesajul Primvicepreşedintelui Federaţiei 
Fălticeni; Mihai Nicolaie – Preşedintele C.A.R.Pensionari „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România, colonel 
„ELENA CUZA” Bârlad. (r) Aciubotăriţei Ion;

Printre membrii delegaţi enumerăm: Tănase - raportul Consiliului Director cu privire la 
Gheorghe- ex-preşedinte, Gruia Novac- profesor pensionar, activitatea   asociaţiei pe anul 2011 şi pe primul 
Marin Maria-profesor pensionar, Gheţău Neculai - profesor trimestru al anului 2012;
pensionar, Costăchescu Valeriu - inginer pensionar, Mihăilă - execuţia bugetară şi bilanţul pe anul 2011;
Maria - învăţător pensionar, Creangă Nicolaie- învăţător - raportul Comisiei de Cenzori şi propunerea pentru 
pensionar, Matei Ana- contabil pensionar, Băncilă Gheorghe - descărcarea de gestiune pe anul 2011;
conducător auto pensionar, Teletin Ecaterina- profesor - proiectul de buget pe anul 2012;
pensionar, Radu Eugen - învăţător pensionar, Guzganu - strategia de dezvoltare a asociaţiei pe anii 2012-
Gheorghe - maistru pensionar, Bobârcă Vasile - membru 2016;
pensionar. - prezentarea propunerilor de modificare şi 

Toţi delegaţii prezenţi  au votat propunerea  făcută, completare a unor prevederi statutare;
iar prin vocea lui Budeanu Gheorghe, membru delegat, care - înfiinţarea de sucursale între anii 2012-2016;
a reprezentat membrii sucursalei Ciocani din cadrul asociaţiei - înfiinţarea unor centre de zi în cadrul asociaţiei;
noastre, a propus ca preşedintele prezidiului să fie - punerea în discuţie a hotărârilor pronunţate de 
Preşedintele Casei, în persoana Magistratului pensionar Consiliul Director în perioada 6 mai 2010- 31 
Mihai Nicolaie, totodată să conducă şi lucrările Adunării decembrie 2011 în vederea aprobării şi validării 
Generale. Propunerea a fost votată în unanimitate fără să lor;
existe voturi împotrivă sau abţineri. - punerea în discuţie a hotărârilor pronunţate de 

După  intonarea  Imnului de stat al României, Mihai Consiliul Director în perioada 1 ianuarie 2012- 28 
Nicolaie, Preşedintele prezidiului, a propus, pentru buna aprilie 2012  în vederea aprobării şi validării lor;
desfăşurare  a lucrărilor Adunării Generale, să se formeze - punerea în discuţie a Deciziilor Preşedintelui 
două comisii şi un secretariat, după cum urmează: Comisia de pronunţate de acesta în perioada 6 mai 2010- 
redactare a procesului- verbal, care, la propunerea domnului aprilie 2012 în vederea aprobării şi validării lor;
Parfene Constantin, a fost  formată din: Filip Stelian, - înscrierea la cuvânt şi discuţii pe seama 
Burghelea Lucica şi Chihaia Gheorghe; Comisia de verificare materialelor prezentate.
şi validare a legalităţii Adunării Generale, care, la Ordinea de zi a fost supusă la vot şi  aprobată în 
propunerea domnului Filip Marcel, a fost formată din: Fitcal unanimitate.

Preşedintele Mihai Nicolaie a anunţat prezenţa la probleme grave de sănătate, iar medicamentele sunt scumpe 
Adunarea Generală a Primarilor comunelor: Puieşti- Moraru şi cheltuiesc 40-50% din pensie cu medicamentele. Spitalele 
Costel, Viişoara-Pîrciu Liviu, Măluşteni-Postolache Liviu, au fost reorganizate, multe au fost desfiinţate, iar cele care au 
Fălciu- Moraru Nicolaie, Preşedintele  Sindicatului Liber a rămas subfinanţare nu mai au de medicamente şi materiale 
Pensionarilor Bârlad- Popa Catinca, Preşedintele filialei sanitare suficiente, nu au aparatură, cazarmament, iar 
Bârlad-membru supleant în  Consiliul Director al Asociaţiei alimentaţia este necorespunzătoare. Proiectul Legii sănătăţii 
CAR „EXPRESUL CFR”- Bucureşti. a fost retras, dar se lucrează la un nou proiect care nu va fi 

Preşedintele prezidiului a dat cuvântul Primarului spre binele oamenilor. Statul a luat măsuri de reducere a 
comunei Fălciu, gazda Adunării Generale a asociaţiei C.A.R.P. cheltuielilor sociale. Statul român nu mai este un stat social, iar 
„ELENA CUZA” Bârlad, pentru a prezenta mesajul său, prevederile din Constituţia României privitoare la drepturile 
preşedintele precizând că Adunarea Generală se  cetăţeanului „dreptul la un trai decent”, „dreptul la sănătate” 
desfăşoară sub patronajul Primăriei şi  Consiliului Local Fălciu. nu se mai respectă. Problemele sociale şi de sănătate ale 

1.Moraru Neculai - în calitate de Primar al comunei oamenilor sunt lăsate în seama primăriilor care nu dispun de 
Fălciu, mulţumeşte în primul rând asociaţiei de alegerea fondurile necesare din încasările realizate de la populaţie. În 
făcută în organizarea lucrărilor la  căminul Cultural Fălciu, aceste condiţii a crescut rolul şi importanţa Caselor de  Ajutor 
celor 118 delegaţi, precizând că această comună, situată în Reciproc ale Pensionarilor care trebuie să facă protecţie 
sud-estul judeţului Vaslui, cu 6000 de locuitori, 6 localităţi în socială pe  principiul solidarităţii şi întrajutorării generaţiilor 
componenţă, cu oameni gospodari, harnici, care muncesc de pensionari şi persoanelor vârstnice. Aşa  se şi explică 
pământul aşa cum trebuie, este mândră de găzduirea unui creşterea numărului de membri, a fondului social şi a fondului 
asemenea eveniment. de ajutorare, volum mare de împrumuturi solicitate şi 

Primarul comunei Fălciu precizează în cuvântul său că acordate,  ajutoare nerambursabile acordate. O formă de 
este membru al acestei asociaţii şi doreşte ca aceasta să solidaritate, deci, credem noi că este Casa de Ajutor Reciproc 
aducă bunăstare în casele oamenilor din comuna pe care el o a Pensionarilor care, la Bârlad, poartă numele „ELENA 
păstoreşte. Încheie cuvântul urând succes în desfăşurarea CUZA”, cu atât mai mult cu cât membrii Casei nu e obligatoriu 
lucrărilor Adunării Generale a asociaţiei Casei de Ajutor să fie numai pensionarii de orice categorie, ci şi alţii, ca de 
Reciproc  a Pensionarilor „ELENA CUZA” Bârlad. pildă membrii de familie ai acestora care au împlinit vârsta 

2. Primvicepreşedintele Federaţiei Naţionale de 18 ani, copiii majori incapabili de muncă, aflaţi în 
„OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor 
România şi Preşedintele Casei de Ajutor Reciproc a social. Cum funcţionează solidaritatea?- prin acordarea de 
Pensionarilor Fălticeni, colonel (r) Aciubotăriţei Ion, împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile şi 
mulţumeşte din suflet invitaţiei de a participa la Adunarea ajutoare pentru acoperirea unor cheltuieli de înmormântare 
Generală a Asociaţiei Casei de Ajutor Reciproc a ale foştilor membri, organizarea de activităţi culturale, 
Pensionarilor „ELENA CUZA” Bârlad. Menţionează în cuvântul artistice şi de agrement, prestarea de servicii gratuite sau 
său că domnul Preşedinte al C.A.R.Pensionari „ELENA CUZA” contra unor tarife reduse, înfiinţarea de magazine, ateliere, 
este membru în biroul permanent al Federaţiei Naţionale efectuarea de servicii funerare, prestarea unor servicii 
„OMENIA” în calitate de Vicepreşedinte, cunoaşte toate  medicale gratuite sau contra unor preţuri reduse etc. La nivel 
activităţile şi mulţumeşte pentru iniţiativa de a ţine această  central a fost infiinţată, în scopurile amintite mai sus, Federaţia 
adunare la Fălciu. Transmite  urările de bine ale Federaţiei Naţională „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc a 
Naţionale „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România al cărui Pensionarilor din România tocmai pentru a veni în sprijinul 
membru este şi el.  Doreşte ca adunarea să se desfăşoare persoanelor de vârsta a treia şi a încuraja îmbătrânirea 
într-un climat plăcut. activă şi solidaritatea între generaţii. În ziua de 20 aprilie 

3. Mihai Nicolaie, Preşedintele Consiliului Director al 2012,  ca o recunoaştere a activităţii Casei de Ajutor Reciproc 
Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „ELENA CUZA”,  a a Pensionarilor „ELENA CUZA” , a eforturilor Adunării  
prezentat „Raportul Consiliului Director cu privire la Generale, Consiliului Director, a Comisiei de Cenzori şi a 
activitatea asociaţiei  Casei de Ajutor Reciproc a personalului angajat, în urma  hotărârii Comitetului Director şi 
Pensionarilor „ELENA CUZA” în anul 2011 şi primul trimestru al Biroului permanent al Federaţiei Naţionale „OMENIA” , în 
anului 2012 precizând că această Adunare Generală are o Aula Colegiului „Gheorghe Roşca Codreanu” s-au desfăşurat 
semnificaţie deosebită, este o adunare festivă ce se lucrările Consiliului Naţional al Federaţiei Naţionale 
desfăşoară în ziua de 29 aprilie- Ziua Internaţională a „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România. Alegerea Bârladului 
Solidarităţii între Generaţii. Anul 2012 este Anul European al e şi un merit al nostru, explicat prin activitatea trecută şi 
îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii. Adunarea prezentă, dar şi o responsabilitate crescută pentru ceea ce 
noastră are loc în condiţii grele pentru pensionari. Pensiile au avem de făcut şi realizat în viitor. Aşadar, adunarea Casei are 
îngheţat din octombrie 2008, iar puterea de cumpărare a loc sub impulsul Anului European al îmbătrânirii active şi al 
scăzut cu 25-30%. Numai dacă avem în vedere inflaţia din solidarităţii între generaţii şi al Consiliului Naţional. 
anul 2009, 2010, 2011 şi 2012  pensia medie este sub Preşedintele Casei mulţumeşte în continuare Primarului 
valoarea unui punct de pensie de 732,80 lei,  peste 45% din comunei Fălciu şi Consiliului Local pentru colaborare, 
numărul de pensionari trăiesc sub pragul de sărăcie extremă conlucrare şi aportul adus la dezvoltarea şi creşterea 
şi o duc foarte greu. Marea majoritate a pensionarilor au imaginei Casei. Consiliul Director a acţionat în mod constant 
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pentru deschiderea unor agenţii şi puncte de lucru în mediul înfiinţat 6 agenţii în localităţile: Alexandru Vlahuţă, Iana, 
rural şi înscrierea de noi membri din mediul urban şi mediul Măluşteni, Pogana, Raiu şi Zorleni 2. La data desfăşurării 
rural,  grupul ţintă constituindu-l, ca şi până acum,  pensionarii Adunării Generale asociaţia înregistrează 33 de puncte de 
săraci. În perioada aceasta de criză, de nesiguranţa zilei de  lucru, respectiv un punct la sediu central şi 32 de agenţii. 
mâine, cu greutăţi economico-financiare, greutăţi de tot felul Punem accent pe înfiinţarea de noi agenţii, puncte de lucru sau 
pe care le întâmpinăm şi le simţim în fiecare zi, Consiliul sucursale în mai multe localităţi din judeţul Vaslui, cât şi din 
Director le-a cunoscut şi simţit pentru toţi membrii C.A.R.P. afara judeţului, astfel încât în anul 2012 să se ajungă la 
„ELENA CUZA”. De aceea a căutat pe orice cale să menţină şi 30.000 de membri. În anul 2010 s-au înscris un număr de 
să consolideze bugetul unităţii pentru  deservirea membrilor 1880 de  membri şi la 31 decembrie 2010 numărul total de 
în orice problemă. Astfel, sarcinile au fost împărţite pe fiecare membri era de 26.227, iar în anul 2011 s-au înscris 2951 şi 3 
membru din consiliu, cu termene şi responsabilităţi, urmărind membri au venit prin transfer.
zilnic ducerea la îndeplinire, programul de lucru fiind de peste Observăm că în perioada mai 2010 şi până la data de 31 
10-12 ore pe zi. În baza unui plan bine stabilit pe străzi şi decembrie 2011 la C.A.R.P. „ELENA CUZA” Bârlad s-au înscris 
cartiere în vederea deplasării pentru anchete sociale la 4831 de persoane, ceea ce este un fapt pozitiv în activitatea 
membrii care solicită ajutoare nerambursabile, la restanţierii de creştere a numărului de membri. În anul 2010 s-au retras 
care nu-şi achită datoriile, precum şi înscrierea de noi membri, un număr de 167 membri, iar în anul 2011 un număr de 50 
Consiliul Director a colaborat şi rezolvat cu succes solicitările membri, reprezentând o diminuare pozitivă, un procent de 
membrilor. Pentru perioada scursă de la Adunarea Generală 30% a retragerilor, rezultând că s-a dus o politică în folosul 
precedentă, Consiliul Director s-a întâlnit permanent pentru a pensionarilor şi a membrilor Casei. În primul trimestru al anului 
analiza toate problemele solicitate de membrii Casei, fiind 2012 s-au înscris 1206 membri şi un membru a venit prin 
nevoit să ia măsurile necesare pentru rezolvarea lor. transfer, numărul total de membri fiind la 31 martie 2012 de 
Mărirea numărului de membri este una din priorităţile Casei, 30.343. Spre deosebire de celelalte sisteme de creditare, la  
fiind în acelaşi timp şi principala componentă de aducere a C.A.R.P. „ELENA CUZA” performanţa însemnă ajutorarea a cât 
veniturilor. Consiliul Director şi-a orientat activitatea de mai multor vârstnici şi aceasta trebuie să fie obiectivul şi în 
popularizare continuă a facilităţilor Casei, condiţiilor de viitor. Astfel, în anul 2011 au fost acordate 13.118 
înscriere, modului de obţinere a împrumuturilor sau de împrumuturi din care 53 la agenţia Slănic Moldova cu o 
acordare a ajutoarelor, venind continuu în sprijinul lor cu  valoare totală de 25.487.179 lei faţă de 2010 când s-au 
măsuri concrete şi avantajoase. Un rol hotărâtor la avut acordat 10.117 împrumuturi în valoare de 20.085.118 lei;  
schimburile de experienţă la C.A.R.Pensionari Fălticeni, numărul de contracte a crescut cu un procent de 29,66%, iar 
Galaţi, Brăila, Roman, Câmpulung Moldovenesc, „OMENIA”, valoarea  împrumuturilor a crescut cu un procent de 26,89%. 
Băile Herculane, Petrila, Deva, Timişoara, Roşiori de Vede, Pe primul trimestru al anului 2012 s-au acordat un număr de 
Iaşi, Sovata, Alba Iulia, schimburi care au avut ca scop 2699 împrumuturi în valoare de 5.843.957 lei. Împrumuturile 
acumularea de informaţii în domeniul protecţiei sociale şi au fost „colacul de salvare” pentru vârstnicii cu nevoi 
economiei sociale. C.A.R.Pensionari  în vederea susţinerii stringente de alimente, medicamente, combustibil pentru 
intereselor membrilor Casei şi în special a membrilor încălzire, reparaţii locuinţe, intervenţii chirurgicale, lucrări 
pensionari, are relaţii de conlucrare şi colaborare cu agricole, dar criza i-a afectat atât de tare pe unii membri, 
Primăriile şi Consiliile Locale, Poliţia, Biserica, Băncile, Casa de încât un număr de 1590 au devenit rău platnici, fiind nevoiţi să 
Cultură, Agenţia de Prestaţii Sociale Vaslui, Inspectoratul  înfiinţăm forme de poprire pe veniturile debitorilor şi ale 
Teritorial de Muncă, Direcţia de Sănătate publică, Agenţia de giranţilor. Preocuparea de bază a conducerii Casei a constat 
Administrare fiscală, Asociaţia Veteranilor de Război etc., cu în alocarea de fonduri privind protecţia socială pentru 
ajutorul acestor instituţii am reuşit să înscriem în asociaţie un persoanele membre de vârsta a treia, urmărind ca fiecare 
număr mare de membri. Un merit deosebit îl au Primăriile şi membru să beneficieze de ajutoare nerambursabile, 
Consiliile Locale: Alexandru Vlahuţă, Băcani, Fruntişeni, Iana, indiferent de pensiile lor. Aceste ajutoare s-au acordat pe tot 
Măluşteni, Murgeni, Perieni, Vinderei şi Voineşti care ne-au parcursul anului 2011, atât din fondurile proprii ale Casei cât 
pus la dispoziţie spaţii în folosinţă gratuită pe perioada şi din sponsorizări primite de la diferite societăţi comerciale, 
existenţei agenţiilor. Datorită măsurilor luate de conducerea bănci şi persoane fizice. Valoarea sponsorizărilor în anul 
unităţii de la un număr de 26.091 de membri  înregistrat la 2011 ( 714 persoane din care 62 persoane juridice şi 652 
începutul anului, la sfârşitul anului 2011 s-a ajuns la un număr persoane fizice) a atins cifra de 243.380,24 lei, comparativ 
total de 28.412 membri. Membrii  fiind deserviţi de 32 de cu anul 2010 când valoarea a fost de 219.886,33 lei. Având 
agenţii, precum şi de  personalul angajat de la sediul în vedere situaţia dramatică pe care o trăiesc pensionarii 
asociaţiei. În anul 2009 funcţionau 6 agenţii: Ciocani, Fălciu, săraci de vârsta a treia aflaţi într-o situaţie limită de risc 
Griviţa, Murgeni, Puieşti şi Slănic Moldova; în anul 2010 s-au social, conducerea Casei, inclusiv personalul angajat s-a 
înfiinţat 7 agenţii: Fruntişeni, Popeni, Şuletea, Viişoara, implicat în campania „Daţi 1 leu pentru pensionarii săraci”  
Vinderei, Voineşti şi Zorleni. În anul supus analizei s-au înfiinţat colectând de la 9463 de membri suma de 34.511 lei. Acest 
un număr de 12 agenţii şi puncte de lucru în localităţile: Banca, lucru a demonstrat că „prin noi omenia există”. Suma 
Băcani, Bogdăneşti, Coroieşti, Floreni, Iveşti, Perieni, Roşieşti, colectată în această campanie a fost virată la  Federaţia 
Tutova, Unţeşti şi Vetrişoaia şi au fost reorganizate agenţiile „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România din care ne-a 
Puieşti şi Murgeni. În  primul trimestru al anului 2012 s-au repartizat suma de 27.650 lei fiind distribuite un  număr de 

900 ajutoare nerambursabile în mediul urban şi 482 de în valoarede 35.161 lei, reprezentând un procent de 15-
ajutoare în mediul rural. În anul 2011 trei membri ai Casei: 20% din costul biletelor, în primul trimestru al acestui an,  4 
Mereuţă Constantin, Lefter Chira şi Mucenica Natalia au membri au beneficiat de cotă parte tratament în valoare de 
împlinit venerabila vârstă de 100 ani. Pentru acest eveniment 172 lei. Activităţi deosebite s-au înregistrat la  cabinetele 
deosebit conducerea instituţiei noastre s-a deplasat la medicale unde un  număr  mare de membri au beneficiat de 
domiciliul acestora pentru a-i felicita şi ale oferi diplome şi aceste servicii cu reduceri apreciabile la diferite categorii de 
bani. Ajutoare nerambursabile:  prin anchetă socială, cu lucrări. Astfel, la cabinetele stomatologice s-au acordat 
ocazia  zilelor de 1 şi 8 martie, cu ocazia Sfintelor sărbători intervenţii cu grad diferit de complexitate cu reduceri şi 
pascale, cu ocazia zilei de 1 Iunie, pentru „nunta de aur”, cu gratuităţi însemnate, fiind deserviţi în anul 2011 un număr de 
ocazia  Zilelor de 1 şi 9 octombrie, veteranilor de război, 5527 membri care au beneficiat de o reducere în valoare de 
Cupa de 1 Decembrie- la cros, pentru sărbătorile de iarnă, 104.613 lei. În anul 2010 numărul beneficiarilor a fost de 
Revelion 2012, la împlinirea vârstei de 100  de ani,  ajutoare 5821, valoarea fiind de 88280 lei, iar în primul trimestru al 
Federaţie, îmbrăcăminte sponsorizare, ajutoare produse anului 2012 un număr de 1301, valoarea de care au 
sponsorizare, ajutoare pachete sărbători, ajutoare produse beneficiat fiind 33.370 lei. Un număr de 4271 membri au 
stomatologie în anul 2009 s-au  acordat la 1791 membri în solicitat tratamente în cadrul cabinetului Casei în anul 2011, 
sumă de 110.360 lei , în anul 2010 s-au acordat ajutoare la beneficiind de un sprijin din partea Casei în valoare de 
2876 membri în valoare de 165214, iar în anul 2011 au 25.435 lei comparativ cu preţurile practicate în oraş. În anul 
primit ajutoare 9982 membri în valoare de 375.433,27 lei. 2010 au beneficiat de tratamente un număr de 4910 membri, 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a deschis magazine economiile băneşti fiind în sumă de 10917 lei, iar pe primul 
economat pe lângă agenţiile: Băcani, Banca, Blăgeşti, trimestru al anului 2012 un număr de 957 membri au 
Bogdăneşti, Floreni, Iveşti, Roşieşti, Voineşti, Perieni, urmează economisit 5763 lei. Cabinetul de reflexoterapie a deservit în 
a se deschide la Alexandru Vlahuţă, Iana, Raiu, Măluşteni. anul 2011 un număr de 2188 pacienţi beneficiind de o 
Magazinele existente la sediul asociaţiei, magazinul reducere de 14253 lei suportate de Casă, iar în anul 2010 
economat şi cel de produse naturiste, au fost modernizate şi numărul de membri care au beneficiat de  tratamentele 
dotate cu case de marcat, ca şi celelalte magazine din acestui cabinet a fost de 1908, valoarea economisită fiind de 
teritoriu. Au fost dotate, de asemenea,  cu sisteme de alarmă, 16839 lei, pe primul trimestru al anului 2012 un număr de 
gratii la geam, uşi, rafturi, panouri publicitare şi tot ceea ce 476 persoane au beneficiat de o reducere de 4155 lei. 
este  necesar pentru buna desfăşurare a activităţii. Pentru Cabinetul de termomasaj, dotat cu aparatură  ultramodernă, 
atragerea de venituri s-au luat toate măsurile pentru cu rezultate foarte bune în diferite afecţiuni, a deservit un  
colectarea declaraţiilor 230- reprezentând 2% din impozitul număr de 748 de membri în anul 2011, valoarea economisită 
pe salariu virat astfel încât pe parcursul anului 2011 s-au de aceasta fiind de 7480 lei, comparativ cu preţul pieţei. În 
colectat 768 de cereri care s-au depus la Administraţia anul 2010 au fost deserviţi 118 membri,  beneficiul fiind de 
Financiară obţinându-se suma de 15.972 lei. În anul 2010 1180 lei. 63 de membri au solicitat cabinetul de bioenergie în 
doar 550 de persoane au înţeles să cedeze 2% din impozit anul 2011, beneficiul  membrilor din partea Casei fiind de 
asociaţiei noastre. 2760 lei, iar pe primul trimestru al anului 2012 un număr de 3 

Ca o măsură de sprijin a membrilor Casei în anul membri au economisit 105 lei. La cele două cabinete de 
2010 s-a înfiinţat pentru prima dată la propunerea oftalmologie, unul din ele dotat cu aparatură ultramodernă, 
Preşedintelui Mihai Nicolaie,  „Biroul de audienţe”  în baza cabinet care execută la cerere ochelari de vedere şi de 
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind soluţionarea protecţie,  numărul solicitanţilor a fost de 816 membri, 
cererilor şi petiţiilor. Astfel : facilităţile de care au beneficiat au beneficiat fiind  de 

-în anul 2010 s-au acordat 803 audienţe  de către 16940 lei, pe anul 2011.
Preşedintele Mihai Nicolaie; În anul 2010 au solicitat consultaţii 152 membri, 

-în anul 2011 -1456 audienţe acordate de beneficiind de o reducere de 1520 lei, iar pe primul trimestru 
Preşedintele Mihai Nicolaie; al anului 2012 un număr de 46 persoane  cu un beneficiu de 

-în anul 2010  -193 audienţe acordate de consilieri; 2040 lei.
-în anul 2011 -804 audienţe acordate de consilieri. Un rol important l-a avut  doamna doctor Romanescu, 
Grila ajutoarelor de deces s-a mărit în fiecare an cu care a acordat consultaţii gratuite şi o reducere la ochelari de 

15-20% în funcţie de posibilităţile financiare. În anul 2011 au cel puţin 10%. Cabinetul de ecografie, deschis în mai 2011,  
decedat 631 membri acordându-se ajutoare de deces a fost frecventat de un număr tot mai mare de membri ai 
moştenitorilor în valoare de 320.620 lei, iar în primul Casei. 271 de membri au solicitat serviciile acestui cabinet, 
trimestru al anului 2012 au decedat 236 membri, valoarea suma economisită de membri şi suportată de Casă a fost de 
ajutoarelor de deces acordate fiind în sumă de 172.580 lei. 10840 lei. Pe primul trimestru al anului 2012 au  fost 
Preşedintele prezidiului propune adunării păstrarea unui  efectuate ecografii la un  număr de 198 membri, beneficiind 
moment de reculegere pentru cei care,  prin aportul lor, au de o reducere de 3702 lei. Datorită acestor solicitări s-a 
contribuit la menţinerea şi  dezvoltarea acestei instituţii, dar deschis campania „Ajutaţi-ne să cumpărăm un ecograf”, 
care în aceste zile memorabile nu se mai află printre noi. deoarece ecograful deţinut actualmente de C.A.R.P. Bârlad 
Pentru membrii Casei care au fost în staţiune la tratament s-a nu îndeplineşte caracteristicile unui ecograf util pentru 
decontat o cotă parte tratament la un număr de  547 membri examinare corectă. Suma de bani obţinută din declaraţia 
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pentru deschiderea unor agenţii şi puncte de lucru în mediul înfiinţat 6 agenţii în localităţile: Alexandru Vlahuţă, Iana, 
rural şi înscrierea de noi membri din mediul urban şi mediul Măluşteni, Pogana, Raiu şi Zorleni 2. La data desfăşurării 
rural,  grupul ţintă constituindu-l, ca şi până acum,  pensionarii Adunării Generale asociaţia înregistrează 33 de puncte de 
săraci. În perioada aceasta de criză, de nesiguranţa zilei de  lucru, respectiv un punct la sediu central şi 32 de agenţii. 
mâine, cu greutăţi economico-financiare, greutăţi de tot felul Punem accent pe înfiinţarea de noi agenţii, puncte de lucru sau 
pe care le întâmpinăm şi le simţim în fiecare zi, Consiliul sucursale în mai multe localităţi din judeţul Vaslui, cât şi din 
Director le-a cunoscut şi simţit pentru toţi membrii C.A.R.P. afara judeţului, astfel încât în anul 2012 să se ajungă la 
„ELENA CUZA”. De aceea a căutat pe orice cale să menţină şi 30.000 de membri. În anul 2010 s-au înscris un număr de 
să consolideze bugetul unităţii pentru  deservirea membrilor 1880 de  membri şi la 31 decembrie 2010 numărul total de 
în orice problemă. Astfel, sarcinile au fost împărţite pe fiecare membri era de 26.227, iar în anul 2011 s-au înscris 2951 şi 3 
membru din consiliu, cu termene şi responsabilităţi, urmărind membri au venit prin transfer.
zilnic ducerea la îndeplinire, programul de lucru fiind de peste Observăm că în perioada mai 2010 şi până la data de 31 
10-12 ore pe zi. În baza unui plan bine stabilit pe străzi şi decembrie 2011 la C.A.R.P. „ELENA CUZA” Bârlad s-au înscris 
cartiere în vederea deplasării pentru anchete sociale la 4831 de persoane, ceea ce este un fapt pozitiv în activitatea 
membrii care solicită ajutoare nerambursabile, la restanţierii de creştere a numărului de membri. În anul 2010 s-au retras 
care nu-şi achită datoriile, precum şi înscrierea de noi membri, un număr de 167 membri, iar în anul 2011 un număr de 50 
Consiliul Director a colaborat şi rezolvat cu succes solicitările membri, reprezentând o diminuare pozitivă, un procent de 
membrilor. Pentru perioada scursă de la Adunarea Generală 30% a retragerilor, rezultând că s-a dus o politică în folosul 
precedentă, Consiliul Director s-a întâlnit permanent pentru a pensionarilor şi a membrilor Casei. În primul trimestru al anului 
analiza toate problemele solicitate de membrii Casei, fiind 2012 s-au înscris 1206 membri şi un membru a venit prin 
nevoit să ia măsurile necesare pentru rezolvarea lor. transfer, numărul total de membri fiind la 31 martie 2012 de 
Mărirea numărului de membri este una din priorităţile Casei, 30.343. Spre deosebire de celelalte sisteme de creditare, la  
fiind în acelaşi timp şi principala componentă de aducere a C.A.R.P. „ELENA CUZA” performanţa însemnă ajutorarea a cât 
veniturilor. Consiliul Director şi-a orientat activitatea de mai multor vârstnici şi aceasta trebuie să fie obiectivul şi în 
popularizare continuă a facilităţilor Casei, condiţiilor de viitor. Astfel, în anul 2011 au fost acordate 13.118 
înscriere, modului de obţinere a împrumuturilor sau de împrumuturi din care 53 la agenţia Slănic Moldova cu o 
acordare a ajutoarelor, venind continuu în sprijinul lor cu  valoare totală de 25.487.179 lei faţă de 2010 când s-au 
măsuri concrete şi avantajoase. Un rol hotărâtor la avut acordat 10.117 împrumuturi în valoare de 20.085.118 lei;  
schimburile de experienţă la C.A.R.Pensionari Fălticeni, numărul de contracte a crescut cu un procent de 29,66%, iar 
Galaţi, Brăila, Roman, Câmpulung Moldovenesc, „OMENIA”, valoarea  împrumuturilor a crescut cu un procent de 26,89%. 
Băile Herculane, Petrila, Deva, Timişoara, Roşiori de Vede, Pe primul trimestru al anului 2012 s-au acordat un număr de 
Iaşi, Sovata, Alba Iulia, schimburi care au avut ca scop 2699 împrumuturi în valoare de 5.843.957 lei. Împrumuturile 
acumularea de informaţii în domeniul protecţiei sociale şi au fost „colacul de salvare” pentru vârstnicii cu nevoi 
economiei sociale. C.A.R.Pensionari  în vederea susţinerii stringente de alimente, medicamente, combustibil pentru 
intereselor membrilor Casei şi în special a membrilor încălzire, reparaţii locuinţe, intervenţii chirurgicale, lucrări 
pensionari, are relaţii de conlucrare şi colaborare cu agricole, dar criza i-a afectat atât de tare pe unii membri, 
Primăriile şi Consiliile Locale, Poliţia, Biserica, Băncile, Casa de încât un număr de 1590 au devenit rău platnici, fiind nevoiţi să 
Cultură, Agenţia de Prestaţii Sociale Vaslui, Inspectoratul  înfiinţăm forme de poprire pe veniturile debitorilor şi ale 
Teritorial de Muncă, Direcţia de Sănătate publică, Agenţia de giranţilor. Preocuparea de bază a conducerii Casei a constat 
Administrare fiscală, Asociaţia Veteranilor de Război etc., cu în alocarea de fonduri privind protecţia socială pentru 
ajutorul acestor instituţii am reuşit să înscriem în asociaţie un persoanele membre de vârsta a treia, urmărind ca fiecare 
număr mare de membri. Un merit deosebit îl au Primăriile şi membru să beneficieze de ajutoare nerambursabile, 
Consiliile Locale: Alexandru Vlahuţă, Băcani, Fruntişeni, Iana, indiferent de pensiile lor. Aceste ajutoare s-au acordat pe tot 
Măluşteni, Murgeni, Perieni, Vinderei şi Voineşti care ne-au parcursul anului 2011, atât din fondurile proprii ale Casei cât 
pus la dispoziţie spaţii în folosinţă gratuită pe perioada şi din sponsorizări primite de la diferite societăţi comerciale, 
existenţei agenţiilor. Datorită măsurilor luate de conducerea bănci şi persoane fizice. Valoarea sponsorizărilor în anul 
unităţii de la un număr de 26.091 de membri  înregistrat la 2011 ( 714 persoane din care 62 persoane juridice şi 652 
începutul anului, la sfârşitul anului 2011 s-a ajuns la un număr persoane fizice) a atins cifra de 243.380,24 lei, comparativ 
total de 28.412 membri. Membrii  fiind deserviţi de 32 de cu anul 2010 când valoarea a fost de 219.886,33 lei. Având 
agenţii, precum şi de  personalul angajat de la sediul în vedere situaţia dramatică pe care o trăiesc pensionarii 
asociaţiei. În anul 2009 funcţionau 6 agenţii: Ciocani, Fălciu, săraci de vârsta a treia aflaţi într-o situaţie limită de risc 
Griviţa, Murgeni, Puieşti şi Slănic Moldova; în anul 2010 s-au social, conducerea Casei, inclusiv personalul angajat s-a 
înfiinţat 7 agenţii: Fruntişeni, Popeni, Şuletea, Viişoara, implicat în campania „Daţi 1 leu pentru pensionarii săraci”  
Vinderei, Voineşti şi Zorleni. În anul supus analizei s-au înfiinţat colectând de la 9463 de membri suma de 34.511 lei. Acest 
un număr de 12 agenţii şi puncte de lucru în localităţile: Banca, lucru a demonstrat că „prin noi omenia există”. Suma 
Băcani, Bogdăneşti, Coroieşti, Floreni, Iveşti, Perieni, Roşieşti, colectată în această campanie a fost virată la  Federaţia 
Tutova, Unţeşti şi Vetrişoaia şi au fost reorganizate agenţiile „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România din care ne-a 
Puieşti şi Murgeni. În  primul trimestru al anului 2012 s-au repartizat suma de 27.650 lei fiind distribuite un  număr de 

900 ajutoare nerambursabile în mediul urban şi 482 de în valoarede 35.161 lei, reprezentând un procent de 15-
ajutoare în mediul rural. În anul 2011 trei membri ai Casei: 20% din costul biletelor, în primul trimestru al acestui an,  4 
Mereuţă Constantin, Lefter Chira şi Mucenica Natalia au membri au beneficiat de cotă parte tratament în valoare de 
împlinit venerabila vârstă de 100 ani. Pentru acest eveniment 172 lei. Activităţi deosebite s-au înregistrat la  cabinetele 
deosebit conducerea instituţiei noastre s-a deplasat la medicale unde un  număr  mare de membri au beneficiat de 
domiciliul acestora pentru a-i felicita şi ale oferi diplome şi aceste servicii cu reduceri apreciabile la diferite categorii de 
bani. Ajutoare nerambursabile:  prin anchetă socială, cu lucrări. Astfel, la cabinetele stomatologice s-au acordat 
ocazia  zilelor de 1 şi 8 martie, cu ocazia Sfintelor sărbători intervenţii cu grad diferit de complexitate cu reduceri şi 
pascale, cu ocazia zilei de 1 Iunie, pentru „nunta de aur”, cu gratuităţi însemnate, fiind deserviţi în anul 2011 un număr de 
ocazia  Zilelor de 1 şi 9 octombrie, veteranilor de război, 5527 membri care au beneficiat de o reducere în valoare de 
Cupa de 1 Decembrie- la cros, pentru sărbătorile de iarnă, 104.613 lei. În anul 2010 numărul beneficiarilor a fost de 
Revelion 2012, la împlinirea vârstei de 100  de ani,  ajutoare 5821, valoarea fiind de 88280 lei, iar în primul trimestru al 
Federaţie, îmbrăcăminte sponsorizare, ajutoare produse anului 2012 un număr de 1301, valoarea de care au 
sponsorizare, ajutoare pachete sărbători, ajutoare produse beneficiat fiind 33.370 lei. Un număr de 4271 membri au 
stomatologie în anul 2009 s-au  acordat la 1791 membri în solicitat tratamente în cadrul cabinetului Casei în anul 2011, 
sumă de 110.360 lei , în anul 2010 s-au acordat ajutoare la beneficiind de un sprijin din partea Casei în valoare de 
2876 membri în valoare de 165214, iar în anul 2011 au 25.435 lei comparativ cu preţurile practicate în oraş. În anul 
primit ajutoare 9982 membri în valoare de 375.433,27 lei. 2010 au beneficiat de tratamente un număr de 4910 membri, 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a deschis magazine economiile băneşti fiind în sumă de 10917 lei, iar pe primul 
economat pe lângă agenţiile: Băcani, Banca, Blăgeşti, trimestru al anului 2012 un număr de 957 membri au 
Bogdăneşti, Floreni, Iveşti, Roşieşti, Voineşti, Perieni, urmează economisit 5763 lei. Cabinetul de reflexoterapie a deservit în 
a se deschide la Alexandru Vlahuţă, Iana, Raiu, Măluşteni. anul 2011 un număr de 2188 pacienţi beneficiind de o 
Magazinele existente la sediul asociaţiei, magazinul reducere de 14253 lei suportate de Casă, iar în anul 2010 
economat şi cel de produse naturiste, au fost modernizate şi numărul de membri care au beneficiat de  tratamentele 
dotate cu case de marcat, ca şi celelalte magazine din acestui cabinet a fost de 1908, valoarea economisită fiind de 
teritoriu. Au fost dotate, de asemenea,  cu sisteme de alarmă, 16839 lei, pe primul trimestru al anului 2012 un număr de 
gratii la geam, uşi, rafturi, panouri publicitare şi tot ceea ce 476 persoane au beneficiat de o reducere de 4155 lei. 
este  necesar pentru buna desfăşurare a activităţii. Pentru Cabinetul de termomasaj, dotat cu aparatură  ultramodernă, 
atragerea de venituri s-au luat toate măsurile pentru cu rezultate foarte bune în diferite afecţiuni, a deservit un  
colectarea declaraţiilor 230- reprezentând 2% din impozitul număr de 748 de membri în anul 2011, valoarea economisită 
pe salariu virat astfel încât pe parcursul anului 2011 s-au de aceasta fiind de 7480 lei, comparativ cu preţul pieţei. În 
colectat 768 de cereri care s-au depus la Administraţia anul 2010 au fost deserviţi 118 membri,  beneficiul fiind de 
Financiară obţinându-se suma de 15.972 lei. În anul 2010 1180 lei. 63 de membri au solicitat cabinetul de bioenergie în 
doar 550 de persoane au înţeles să cedeze 2% din impozit anul 2011, beneficiul  membrilor din partea Casei fiind de 
asociaţiei noastre. 2760 lei, iar pe primul trimestru al anului 2012 un număr de 3 

Ca o măsură de sprijin a membrilor Casei în anul membri au economisit 105 lei. La cele două cabinete de 
2010 s-a înfiinţat pentru prima dată la propunerea oftalmologie, unul din ele dotat cu aparatură ultramodernă, 
Preşedintelui Mihai Nicolaie,  „Biroul de audienţe”  în baza cabinet care execută la cerere ochelari de vedere şi de 
Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind soluţionarea protecţie,  numărul solicitanţilor a fost de 816 membri, 
cererilor şi petiţiilor. Astfel : facilităţile de care au beneficiat au beneficiat fiind  de 

-în anul 2010 s-au acordat 803 audienţe  de către 16940 lei, pe anul 2011.
Preşedintele Mihai Nicolaie; În anul 2010 au solicitat consultaţii 152 membri, 

-în anul 2011 -1456 audienţe acordate de beneficiind de o reducere de 1520 lei, iar pe primul trimestru 
Preşedintele Mihai Nicolaie; al anului 2012 un număr de 46 persoane  cu un beneficiu de 

-în anul 2010  -193 audienţe acordate de consilieri; 2040 lei.
-în anul 2011 -804 audienţe acordate de consilieri. Un rol important l-a avut  doamna doctor Romanescu, 
Grila ajutoarelor de deces s-a mărit în fiecare an cu care a acordat consultaţii gratuite şi o reducere la ochelari de 

15-20% în funcţie de posibilităţile financiare. În anul 2011 au cel puţin 10%. Cabinetul de ecografie, deschis în mai 2011,  
decedat 631 membri acordându-se ajutoare de deces a fost frecventat de un număr tot mai mare de membri ai 
moştenitorilor în valoare de 320.620 lei, iar în primul Casei. 271 de membri au solicitat serviciile acestui cabinet, 
trimestru al anului 2012 au decedat 236 membri, valoarea suma economisită de membri şi suportată de Casă a fost de 
ajutoarelor de deces acordate fiind în sumă de 172.580 lei. 10840 lei. Pe primul trimestru al anului 2012 au  fost 
Preşedintele prezidiului propune adunării păstrarea unui  efectuate ecografii la un  număr de 198 membri, beneficiind 
moment de reculegere pentru cei care,  prin aportul lor, au de o reducere de 3702 lei. Datorită acestor solicitări s-a 
contribuit la menţinerea şi  dezvoltarea acestei instituţii, dar deschis campania „Ajutaţi-ne să cumpărăm un ecograf”, 
care în aceste zile memorabile nu se mai află printre noi. deoarece ecograful deţinut actualmente de C.A.R.P. Bârlad 
Pentru membrii Casei care au fost în staţiune la tratament s-a nu îndeplineşte caracteristicile unui ecograf util pentru 
decontat o cotă parte tratament la un număr de  547 membri examinare corectă. Suma de bani obţinută din declaraţia 
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230, respectiv 2% din impozit pentru anul 2010, în valoare precedente, a propriilor decizii, a prevederilor statutare, dar 
de 15972 lei, va fi investită în cumpărarea unui ecograf mai ales respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.
performant. Un merit deosebit al Preşedintelui Casei a constat în 

Campania se defăşoară în perioada 1.02.2012- implicarea permanentă în viaţa social culturală a instituţiei pe 
31.12.2013. La cabinetul de îngrijire corporală au frecventat care a conduce, în vederea promovării şi transmiterii valorilor 
în anul 2011 un număr de 368 membri, beneficiind de o naţionale prin spectacole, simpozioane organizate cu diferite 
reducere în valoare totală de 3891 lei, iar în anul 2010 un ocazii, urmărind a aduce un  plus de informaţie, o clipă de 
număr de 329 membri au economisit 5667 lei, iar pe primul relaxare, mângâiere şi speranţă în viaţa pensionarilor şi a 
trimestru al anului 2012 un număr de 21 de persoane au tuturor cetăţenilor oraşului nostru.
beneficiat de o reducere de 438 lei. Cabinetul juridic şi-a Ca evenimente culturale enumerăm: programul 
dovedit eficienţa în anul 2011 cu consultaţii juridice acordate dedicat  zilei de 24 Ianuarie; expoziţia dedicată 
unui număr de peste 305 persoane, membre ai Casei, Domnitorului Alexandru Ioan Cuza; 1 şi 8 Martie – spectacol 
beneficiind de servicii gratuite, economisind 23095 lei, dedicat Zilei femeii şi lunii Mărţişor; „Lumină din suflet de 
valoare suportată de Casă. În anul 2010 s-au adresat copil” – program cultural artistic dedicat sărbătorilor 
cabinetului un număr de 445 persoane cu o economie de religioase (Florii şi Sfintele Paşti ); „Un zâmbet, o floare, o 
24826 lei, iar pe primul trimestru al anului 2012 un număr de rază de soare”, spectacol organizat  în ziua de 29 mai cu 
84 persoane cu un beneficiu de 6430 lei. Oficiul juridic, a ocazia zilei de 1 Iunie „Ziua Internaţională a copilului”; Crosul 
reprezentat asociaţia noastră în diferite procese. O altă persoanelor vârstnice; Simpozionul „Sănătatea şi 
gamă de servicii oferite membrilor noştri  aparţine antibioticele la persoanele de vârsta a treia”; Sfinţirea 
magazinului de pompe funebre, salonul de frizerie, atelierul sediului asociaţie; Ziua porţilor deschise; Spectacolul 
de croitorie, magazinul de produse naturiste, toate fiind un „Zâmbiţi… vă rog”  a fost dedicat Zilei de 10 octombrie şi 
real folos pentru aceştia. Din analiza şi sinteza activităţii celei de 57 aniversare a C.A.R.P. „ELENA CUZA” Bârlad; 
desfăşurate de Cabinetele medicale şi Oficiul juridic şi Simpozionul organizat cu ocazia zilei de 25 Octombrie – 
celelalte servicii rezultă că valoarea facilităţilor a fost de „Ziua Armatei Române”; Crosul „Cupa 1 Decembrie” a 
2.188.337 lei, numărul beneficiarilor fiind de 43.561, ceea membrilor C.A.R.P. şi a Sindicatului Liber a pensionarilor; 
ce denotă că unii din membrii Casei au beneficiat de mai Spectacolul festiv „Deschide uşa, vecine”; Bilete acordate 
multe servicii şi facilităţi. Având în vedere că în anul 2011 a membrilor la spectacolul „Ne-am născut într-o colindă” 
fost Anul Internaţional al Voluntariatului, numărul persoanelor susţinut de Fuego; Revelionul anului 2012; Simpozionul 
care au încheiat contracte de voluntariat şi  care participă la „Hipoacuzia” susţinut de Director medical ROUSOUND- 
diferite acţiuni şi evenimente a fost în creştere. Această Mariana Prunea; „Şezătoarea primăverii”- program artistic 
activitate de voluntariat reprezintă o soluţie pentru o mai cultural. 
bună integrare în societate a persoanelor de vârsta a treia. S- S-au acordat invitaţii membrilor la diferite festivităţi 
au obţinut multe rezultate pozitive, ne mândrim cu acest şi concerte: Scena religioasă „Într-o noapte la Beethleem” la 
complex de servicii financiar nebancare, sociale, medicale, Biblioteca Stroe Belloescu; Festivalul internaţional „Popasuri 
informatizarea principalelor sectoare de activitate, utilizarea eminesciene” – ediţia a III-a; Concertul pentru „Două viori în 
internetului şi multe altele. Consiliul Director face eforturi Re minor” partea I, II şi a III-a; Invitaţii s-au oferit membrilor la  
deosebite pentru a găsi cele mai eficiente soluţii de a veni în vernisajul expoziţiei „Imaginea copilăriei în fotografii de 
sprijinul vârstnicilor care se află în situaţii precare. Pentru a epocă şi cărţi poştale” susţinut de  muzeograful Elena Ilie de 
realiza toate acestea trebuie să fim cu toţii uniţi, mai activi, cu la Muzeul Brăilei la sediul Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad; 
multă iniţiativă, considerând că numai aşa putem schimba Concer tul formaţiei „Trio Strad” alcătuită din 
lucrurile din rău în bine. Pe lângă modalităţile şi mijloacele AlexadruTomescu-vioară şi Răzvan Suma şi Toma Popovici – 
prin care instituţia noastră vine în sprijinul membrilor, pian a avut loc în Pavilionul „Marcel Guguianu”; Cursuri de 
conducerea Casei a hotărât începând cu data de 1 ianuarie gimnastică ritmică şi aerobică la care au participat 805 
2012  să mărească timpul de rambursare a împrumuturilor şi persoane  efectuate în incinta Casei; Grupurile de dansuri 
să micşoreze dobânzile, după cum urmează: până la 1000 lei populare „Hora” şi „Mugurelul”; Grupurile de dans modern 
dobânda 6%; între 1001-3000 lei dobânda 7%; între 3001- „Dools” şi „Micuţele Pirande”; Un cerc literar şi ansamblul 
6000 lei dobânda 8%; între 6001-10000 lei dobânda 9%; coral „Crizantema”; cercul de „Mâini îndemânatice”  
între 10001-15000 lei dobânda 10%; peste 15000 lei aparţinând C.A.R.P. „ELENA CUZA” Bârlad  şi-au fost 
dobânda 12%. prezente în diverse spectacole din Bârlad şi din ţară fiind 

Acest lucru ajută pensionarii care nu-şi permit să premiate şi obţinând diverse diplome.
solicite împrumuturi mari, suportând în aceste condiţii un În linii mari, aceasta a fost activitatea Consiliului 
procent de dobândă, mai mic, nu egal cu cel care solicită sume Director, implicarea şi dorinţa de a realiza ceva, şi realizăm 
maxime. Ca excepţie de la regulă, Casa a venit în  ajutorul din cele prezentate că într-adevăr s-au făcut multe lucruri, 
membrilor care nu au fond cotizant minim, acordându-le pentru ca noi toţi să avem o viaţă mai bună. Preşedintele 
împrumuturi la dobânzi acceptabile cuprinse între 18 şi 25% Casei - domnul Mihai Nicolaie aduce mulţumiri, în încheierea 
în raport cu cuantumul împrumutului, stabilite de Consiliul prezentării  „Dării de seamă”, profesorului Gruia Novac, 
Director. Tot timpul în atenţia Consiliului Director a stat Serghei Coloşenco, Marin Maria, Gheţău Neculai, Viuleţ 
respectarea cu stricteţe a hotărârilor Adunării Generale Nelia, Mariana Bogos, Mihăilă Maria, Mocanu Emilia, Filiche 

Dorinel, Giurcanu Costel, Gheorghe Clapa, Maxim Iulian, Marin Maria, Epure Maria, Marin Vasile, Mihăilă Maria, 
coregraf Gudula Aurel şi Epure Maria, îndrumătorilor Hriscu Gherasim Luca. Pentru cei înscrişi la cuvânt  s-a alocat un  timp 
Cristina Mihaela, Drosu Anişoara, tuturor voluntarilor şi de 3 minute. Persoanele înscrise la cuvânt au făcut aprecieri 
colaboratorilor Casei. asupra felului cum Preşedintele Mihai Nicolaie a condus 

Ca reprezentant al C.A.R. Pensionarilor „ELENA lucrările Adunării Generale, au apreciat conţinutul deosebit a 
CUZA” Bârlad şi a celor 30000 de membri din mediul urban şi Raportului prezentat,  ilustrând toată activitatea şi averea 
rural se alătură protestului bârlădenilor şi locuitorilor Casei, modul cum au fost prezentate toate realizările  anului 
celorlalte localităţi limitrofe, pentru că ne simţim responsabili 2011 şi a primului trimestru pe anul 2012. Domnul 
pentru viitorul copiilor, nepoţilor şi strănepoţilor noştri. Aciubotăriţei Ion menţionează în cuvântul său că puţine Case 
Protestul este un gest  patriotic, un gest responsabil al unor au activitatea noastră şi că ne  situăm pe un meritat loc 2 la 
oameni responsabili. numărul de membri existenţi. S-a solicitat sistarea lucrărilor 

În continuare, contabilul şef Dima Dumitru a prezentat de cuvânt şi supunerea la vot a fiecărui material prezentat. 
„Execuţia bugetară pe anul 2011” şi „Proiectul bugetului de Toate materialele prezentate au fost aprobate şi votate în 
venituri şi cheltuieli pe anul 2012”. unanimitate, inclusiv s-a aprobat propunerea ca lucrările 

Cocioabă Elena, membră a Comisiei  de Cenzori din Adunării Generale din anul 2013 să se desfăşoare în oraşul 
cadrul C.A.R.P. Bârlad, a prezentat raportul comisiei şi Slănic Moldova.
descărcarea de gestiune. Domnul Preşedinte al C.A.R.P. Bârlad a încheiat 

Hriscu Vlad Andrei, Director economic al asociaţiei, a Adunarea Generală mulţumind pentru prezenţa membrilor şi 
prezentat „Strategia de  dezvoltare pe anii 2012-2016” pentru modul civilizat în care s-au desfăşurat lucrările 
(Programul de activitate al C.A.R.P . Bârlad pe anul 2012 şi adunării şi îşi asumă răspunderea pentru ducerea la 
Programul de investiţie pe aceeaşi perioadă). îndeplinire  a tuturor hotărârilor adoptate de delegaţi.

Prezentarea propunerilor  de modificare şi Corul „Crizantema”, sub îndrumarea şi coordonarea 
completare a unor prevederi ale Statutului au fost prezentate învăţătoarei Mihăilă Maria, a prezentat în încheiere trei 
de consilierul Fitcal Mircea. melodii corale.

La cuvânt s-au înscris următoarele persoane: Colonel Adunarea Generală s-a încheiat cu intonarea Imnului 
(r) Aciubotăriţei Ion, Gudulea Aurel, Moraru Costel, Marin de Stat al României.
Alexandru, Popa Catinca, Gruia Novac, Gheţău Neculai, Claudia COMĂNESCU

Scrisoarea unui delegat la Adunarea Generală a C.A.R.P. „Elena Cuza”

În ziua de 29 aprilie 2012, am participat la Adunarea Generală a C.A.R.P. Bârlad, care a avut loc la Fălciu.

Doamne, cât de repede trece timpul! Parcă ieri, nu anul trecut, am fost la Adunarea Generală a C.A.R. ce s-a ţinut la Casa 

de cultură a sindicatelor din Bârlad, tot la aceeaşi dată, 29 aprilie.

Această respectare de date, după exact un an de zile, m-a impresionat plăcut. Se demonstrează punctualitate, 

responsabilitate şi încă ceva: că democraţia la noi, în asociaţie, funcţionează perfect; cei aleşi sau numiţi, conducătorii care 

sunt în slujba membrilor C.A.R. (a celor mulţi) se ţin de cuvânt, aşa cum promit şi ne informează la timp despre îndeplinirea 

hotărârilor luate în adunările generale anterioare, iar membrii C.A.R. pot avea păreri, critica sau pot face propuneri.

Pentru prima dată m-am înscris la o casă de ajutor reciproc acum 15 ani, aici, în Bârlad. Doi vecini buni m-au sfătuit să 

fac acest lucru. După două zile m-am prezentat la C.A.R., în clădirea veche, unde sunt acum frizeria şi croitoria. Am întâlnit 

trei doamne drăguţe şi amabile: d-na Claudia, d-na Mihaela şi d-na Tincuţa. D-na Claudia mi-a fost mentor, îndrumător. Am 

ascultat, am făcut tot ce trebuia şi mi-am plătit taxa de înscriere la d-na Mihaela; aşa am devenit membru al C.A.R.P. Bârlad. 

Nu rareori m-am întrebat de unde rezultă (se naşte) ajutorul reciproc, de ce nu se spune casă de împrumut bănesc pentru 

pensionari? Ca să aflu, am consultat un dicţionar explicativ. „Casa de ajutor reciproc este o asociaţie benevolă a unor angajaţi 

sau pensionari, creată pentru acordarea de împrumuturi şi de ajutoare membrilor ei obţinute din depuneri lunare de 

cotizaţii şi din dobânzi”. Deci ajutorul reciproc rezultă din cotizaţii şi din dobânzi; adică din banii noştri, gestionaţi de 

personalul finanţist al casei. Toţi depun bani, iar când avem nevoie, luăm împrumutul şi din banii depuşi de alţii, precum şi 

invers, realizându-se astfel reciprocitatea. Această reciprocitate are trăsături de necesitate, ce respectă principiul uman de 

solidaritate. Iată de ce trebuie să plătim cotizaţia şi ratele la zi.

Ca membru al C.A.R. nu am avut niciodată nemulţumiri şi nici motive de a critica.

Am rămas încântat de realizările Casei noastre, prezentate în darea de seamă de dl. preşedinte.

Se constată, fără nicio reţinere, că întregul personal al Casei, condus de dl. preşedinte Nicolaie Mihai, care este un foarte 

bun organizator şi îndrumător, principial şi drept, munceşte cu seriozitate şi profesionalism.

Din inimă, mulţumiri, sănătate şi noi succese în muncă, menţinând acelaşi tonus pozitiv.

Cu deosebit respect,

Ioan Staş
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230, respectiv 2% din impozit pentru anul 2010, în valoare precedente, a propriilor decizii, a prevederilor statutare, dar 
de 15972 lei, va fi investită în cumpărarea unui ecograf mai ales respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.
performant. Un merit deosebit al Preşedintelui Casei a constat în 

Campania se defăşoară în perioada 1.02.2012- implicarea permanentă în viaţa social culturală a instituţiei pe 
31.12.2013. La cabinetul de îngrijire corporală au frecventat care a conduce, în vederea promovării şi transmiterii valorilor 
în anul 2011 un număr de 368 membri, beneficiind de o naţionale prin spectacole, simpozioane organizate cu diferite 
reducere în valoare totală de 3891 lei, iar în anul 2010 un ocazii, urmărind a aduce un  plus de informaţie, o clipă de 
număr de 329 membri au economisit 5667 lei, iar pe primul relaxare, mângâiere şi speranţă în viaţa pensionarilor şi a 
trimestru al anului 2012 un număr de 21 de persoane au tuturor cetăţenilor oraşului nostru.
beneficiat de o reducere de 438 lei. Cabinetul juridic şi-a Ca evenimente culturale enumerăm: programul 
dovedit eficienţa în anul 2011 cu consultaţii juridice acordate dedicat  zilei de 24 Ianuarie; expoziţia dedicată 
unui număr de peste 305 persoane, membre ai Casei, Domnitorului Alexandru Ioan Cuza; 1 şi 8 Martie – spectacol 
beneficiind de servicii gratuite, economisind 23095 lei, dedicat Zilei femeii şi lunii Mărţişor; „Lumină din suflet de 
valoare suportată de Casă. În anul 2010 s-au adresat copil” – program cultural artistic dedicat sărbătorilor 
cabinetului un număr de 445 persoane cu o economie de religioase (Florii şi Sfintele Paşti ); „Un zâmbet, o floare, o 
24826 lei, iar pe primul trimestru al anului 2012 un număr de rază de soare”, spectacol organizat  în ziua de 29 mai cu 
84 persoane cu un beneficiu de 6430 lei. Oficiul juridic, a ocazia zilei de 1 Iunie „Ziua Internaţională a copilului”; Crosul 
reprezentat asociaţia noastră în diferite procese. O altă persoanelor vârstnice; Simpozionul „Sănătatea şi 
gamă de servicii oferite membrilor noştri  aparţine antibioticele la persoanele de vârsta a treia”; Sfinţirea 
magazinului de pompe funebre, salonul de frizerie, atelierul sediului asociaţie; Ziua porţilor deschise; Spectacolul 
de croitorie, magazinul de produse naturiste, toate fiind un „Zâmbiţi… vă rog”  a fost dedicat Zilei de 10 octombrie şi 
real folos pentru aceştia. Din analiza şi sinteza activităţii celei de 57 aniversare a C.A.R.P. „ELENA CUZA” Bârlad; 
desfăşurate de Cabinetele medicale şi Oficiul juridic şi Simpozionul organizat cu ocazia zilei de 25 Octombrie – 
celelalte servicii rezultă că valoarea facilităţilor a fost de „Ziua Armatei Române”; Crosul „Cupa 1 Decembrie” a 
2.188.337 lei, numărul beneficiarilor fiind de 43.561, ceea membrilor C.A.R.P. şi a Sindicatului Liber a pensionarilor; 
ce denotă că unii din membrii Casei au beneficiat de mai Spectacolul festiv „Deschide uşa, vecine”; Bilete acordate 
multe servicii şi facilităţi. Având în vedere că în anul 2011 a membrilor la spectacolul „Ne-am născut într-o colindă” 
fost Anul Internaţional al Voluntariatului, numărul persoanelor susţinut de Fuego; Revelionul anului 2012; Simpozionul 
care au încheiat contracte de voluntariat şi  care participă la „Hipoacuzia” susţinut de Director medical ROUSOUND- 
diferite acţiuni şi evenimente a fost în creştere. Această Mariana Prunea; „Şezătoarea primăverii”- program artistic 
activitate de voluntariat reprezintă o soluţie pentru o mai cultural. 
bună integrare în societate a persoanelor de vârsta a treia. S- S-au acordat invitaţii membrilor la diferite festivităţi 
au obţinut multe rezultate pozitive, ne mândrim cu acest şi concerte: Scena religioasă „Într-o noapte la Beethleem” la 
complex de servicii financiar nebancare, sociale, medicale, Biblioteca Stroe Belloescu; Festivalul internaţional „Popasuri 
informatizarea principalelor sectoare de activitate, utilizarea eminesciene” – ediţia a III-a; Concertul pentru „Două viori în 
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dobânda 12%. prezente în diverse spectacole din Bârlad şi din ţară fiind 

Acest lucru ajută pensionarii care nu-şi permit să premiate şi obţinând diverse diplome.
solicite împrumuturi mari, suportând în aceste condiţii un În linii mari, aceasta a fost activitatea Consiliului 
procent de dobândă, mai mic, nu egal cu cel care solicită sume Director, implicarea şi dorinţa de a realiza ceva, şi realizăm 
maxime. Ca excepţie de la regulă, Casa a venit în  ajutorul din cele prezentate că într-adevăr s-au făcut multe lucruri, 
membrilor care nu au fond cotizant minim, acordându-le pentru ca noi toţi să avem o viaţă mai bună. Preşedintele 
împrumuturi la dobânzi acceptabile cuprinse între 18 şi 25% Casei - domnul Mihai Nicolaie aduce mulţumiri, în încheierea 
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Director. Tot timpul în atenţia Consiliului Director a stat Serghei Coloşenco, Marin Maria, Gheţău Neculai, Viuleţ 
respectarea cu stricteţe a hotărârilor Adunării Generale Nelia, Mariana Bogos, Mihăilă Maria, Mocanu Emilia, Filiche 

Dorinel, Giurcanu Costel, Gheorghe Clapa, Maxim Iulian, Marin Maria, Epure Maria, Marin Vasile, Mihăilă Maria, 
coregraf Gudula Aurel şi Epure Maria, îndrumătorilor Hriscu Gherasim Luca. Pentru cei înscrişi la cuvânt  s-a alocat un  timp 
Cristina Mihaela, Drosu Anişoara, tuturor voluntarilor şi de 3 minute. Persoanele înscrise la cuvânt au făcut aprecieri 
colaboratorilor Casei. asupra felului cum Preşedintele Mihai Nicolaie a condus 

Ca reprezentant al C.A.R. Pensionarilor „ELENA lucrările Adunării Generale, au apreciat conţinutul deosebit a 
CUZA” Bârlad şi a celor 30000 de membri din mediul urban şi Raportului prezentat,  ilustrând toată activitatea şi averea 
rural se alătură protestului bârlădenilor şi locuitorilor Casei, modul cum au fost prezentate toate realizările  anului 
celorlalte localităţi limitrofe, pentru că ne simţim responsabili 2011 şi a primului trimestru pe anul 2012. Domnul 
pentru viitorul copiilor, nepoţilor şi strănepoţilor noştri. Aciubotăriţei Ion menţionează în cuvântul său că puţine Case 
Protestul este un gest  patriotic, un gest responsabil al unor au activitatea noastră şi că ne  situăm pe un meritat loc 2 la 
oameni responsabili. numărul de membri existenţi. S-a solicitat sistarea lucrărilor 

În continuare, contabilul şef Dima Dumitru a prezentat de cuvânt şi supunerea la vot a fiecărui material prezentat. 
„Execuţia bugetară pe anul 2011” şi „Proiectul bugetului de Toate materialele prezentate au fost aprobate şi votate în 
venituri şi cheltuieli pe anul 2012”. unanimitate, inclusiv s-a aprobat propunerea ca lucrările 

Cocioabă Elena, membră a Comisiei  de Cenzori din Adunării Generale din anul 2013 să se desfăşoare în oraşul 
cadrul C.A.R.P. Bârlad, a prezentat raportul comisiei şi Slănic Moldova.
descărcarea de gestiune. Domnul Preşedinte al C.A.R.P. Bârlad a încheiat 

Hriscu Vlad Andrei, Director economic al asociaţiei, a Adunarea Generală mulţumind pentru prezenţa membrilor şi 
prezentat „Strategia de  dezvoltare pe anii 2012-2016” pentru modul civilizat în care s-au desfăşurat lucrările 
(Programul de activitate al C.A.R.P . Bârlad pe anul 2012 şi adunării şi îşi asumă răspunderea pentru ducerea la 
Programul de investiţie pe aceeaşi perioadă). îndeplinire  a tuturor hotărârilor adoptate de delegaţi.

Prezentarea propunerilor  de modificare şi Corul „Crizantema”, sub îndrumarea şi coordonarea 
completare a unor prevederi ale Statutului au fost prezentate învăţătoarei Mihăilă Maria, a prezentat în încheiere trei 
de consilierul Fitcal Mircea. melodii corale.

La cuvânt s-au înscris următoarele persoane: Colonel Adunarea Generală s-a încheiat cu intonarea Imnului 
(r) Aciubotăriţei Ion, Gudulea Aurel, Moraru Costel, Marin de Stat al României.
Alexandru, Popa Catinca, Gruia Novac, Gheţău Neculai, Claudia COMĂNESCU

Scrisoarea unui delegat la Adunarea Generală a C.A.R.P. „Elena Cuza”

În ziua de 29 aprilie 2012, am participat la Adunarea Generală a C.A.R.P. Bârlad, care a avut loc la Fălciu.

Doamne, cât de repede trece timpul! Parcă ieri, nu anul trecut, am fost la Adunarea Generală a C.A.R. ce s-a ţinut la Casa 

de cultură a sindicatelor din Bârlad, tot la aceeaşi dată, 29 aprilie.

Această respectare de date, după exact un an de zile, m-a impresionat plăcut. Se demonstrează punctualitate, 

responsabilitate şi încă ceva: că democraţia la noi, în asociaţie, funcţionează perfect; cei aleşi sau numiţi, conducătorii care 

sunt în slujba membrilor C.A.R. (a celor mulţi) se ţin de cuvânt, aşa cum promit şi ne informează la timp despre îndeplinirea 

hotărârilor luate în adunările generale anterioare, iar membrii C.A.R. pot avea păreri, critica sau pot face propuneri.

Pentru prima dată m-am înscris la o casă de ajutor reciproc acum 15 ani, aici, în Bârlad. Doi vecini buni m-au sfătuit să 

fac acest lucru. După două zile m-am prezentat la C.A.R., în clădirea veche, unde sunt acum frizeria şi croitoria. Am întâlnit 

trei doamne drăguţe şi amabile: d-na Claudia, d-na Mihaela şi d-na Tincuţa. D-na Claudia mi-a fost mentor, îndrumător. Am 

ascultat, am făcut tot ce trebuia şi mi-am plătit taxa de înscriere la d-na Mihaela; aşa am devenit membru al C.A.R.P. Bârlad. 

Nu rareori m-am întrebat de unde rezultă (se naşte) ajutorul reciproc, de ce nu se spune casă de împrumut bănesc pentru 

pensionari? Ca să aflu, am consultat un dicţionar explicativ. „Casa de ajutor reciproc este o asociaţie benevolă a unor angajaţi 

sau pensionari, creată pentru acordarea de împrumuturi şi de ajutoare membrilor ei obţinute din depuneri lunare de 

cotizaţii şi din dobânzi”. Deci ajutorul reciproc rezultă din cotizaţii şi din dobânzi; adică din banii noştri, gestionaţi de 

personalul finanţist al casei. Toţi depun bani, iar când avem nevoie, luăm împrumutul şi din banii depuşi de alţii, precum şi 

invers, realizându-se astfel reciprocitatea. Această reciprocitate are trăsături de necesitate, ce respectă principiul uman de 

solidaritate. Iată de ce trebuie să plătim cotizaţia şi ratele la zi.

Ca membru al C.A.R. nu am avut niciodată nemulţumiri şi nici motive de a critica.

Am rămas încântat de realizările Casei noastre, prezentate în darea de seamă de dl. preşedinte.

Se constată, fără nicio reţinere, că întregul personal al Casei, condus de dl. preşedinte Nicolaie Mihai, care este un foarte 

bun organizator şi îndrumător, principial şi drept, munceşte cu seriozitate şi profesionalism.

Din inimă, mulţumiri, sănătate şi noi succese în muncă, menţinând acelaşi tonus pozitiv.

Cu deosebit respect,

Ioan Staş
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După încoronarea sa rezolvat situaţia. În ianuarie 1877 Rusia a încheiat o 
ca domnitor, la 10 Mai convenţie cu Austro-Ungaria care se angaja să rămână 
1 8 6 6 ,  C a r o l  I  d e  neutră şi i se promitea Bosnia şi Herţegovina.
H o h e n z o l l e r n  -  În perioada următoare Rusia îşi propune să încheie 
Sigmaringen şi-a propus să o Convenţie cu Principatele Unite. Dar la Externe era N. 
obţ ină independenţa Ionescu, adept al neutralităţii. De aceea, pe 3 aprilie, N. 
Principatelor Unite. Îşi Ionescu este înlocuit cu M. Kogălniceanu. Pe 4 aprilie 

susţine ideea cu ocazia şedinţei Consiliului de Miniştri din 1877, M. Kogălniceanu şi baronul D. Stuart au semnat 
aprilie 1873 şi apoi în 1876 când, în Balcani, se Convenţia româno-rusă care stabilea condiţiile de 
declanşează ,,problema orientală”. Atunci au izbucnit trecere ale armatei ruse cu ocolirea Bucureştiului, 
răscoale antiotomane în Serbia, Muntenegru, Bulgaria şi condiţiile de plată şi faptul că Rusia recunoştea 
Grecia. Oamenii politici români doreau să obţină integritatea teritorială a Principatelor(deci faptul că 
independenţa. Conservatorii doreau ca independenţa cele 3 judeţe din sudul Basarabiei aparţin statului 
să fie cucerită pe cale diplomatică, printr-o alianţă cu român).
Germania şi Austro-Ungaria, în timp ce liberalii erau de În zilele următoare Rusia declară război Turciei, iar 
acord şi cu participarea la un război alături de Rusia. guvernul român  decretează mobilizarea.

Când popoarele din Balcani s-au răsculat, Rusia, ca De asemenea, guvernul a mutat două divizii la 
protectoare a popoarelor din zonă, s-a gândit să le vină nordul Dunării pentru a împiedica o debarcare din 
în ajutor. Pentru a ajunge în Balcani armatele ruseşti partea turcilor. Aceştia au început să atace oraşele 
trebuiau să treacă pe teritoriul Principatelor şi puteau româneşti de la nord de Dunăre şi ca urmare, artileria de 
,,să uite” să mai plece. De aceea guvernul condus de la Calafat a răspuns bombardând Vidinul. S-a creat o 
Lascăr Catargiu a trimis o notă diplomatică agenţilor stare de război care a fost recunoscută de Parlament pe 
români din străinătate să anunţe guvernele pe lângă 29 şi 30 aprilie .
care sunt acreditaţi că Principatele Române s-au Toţ i  români i  doreau însă proc lamarea 
declarat neutre. Au urmat noi note diplomatice ale lui independenţei. Se dorea ca acest lucru să se întâmple pe 
Mihail Kogălniceanu, în iunie 1876 şi ale lui I. C. Brătianu 10 Mai de ziua naţională.
în iulie acelaşi an. Între timp Rusia desfăşoară o intensă Pe data de 9 Mai deputatul Nicolae Fleva l-a 
activitate diplomatică dorind să obţină neutralitatea interpelat pe ministrul de externe în legătură cu 
Austro-Ungariei într-un viitor conflict. Era gata să proclamarea independenţei. Mihail Kogălniceanu a 
sacrifice pentru aceasta soarta Bosniei şi a Herţegovinei. rostit un splendid discurs în care, printre altele, a spus: ,,în 
La rândul său I. C. Brătianu, devenit prim-ministru în iulie stare de rezbel cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem 
1876, urmăreşte cu atenţie evenimentele. În august, el se independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”. Tot el 
întâlneşte la Sibiu cu împăratul Austro-Ungariei, Franz afirma că de fapt între noi şi turci nu au fost decât nişte 
Joseph, şi-l asigură de amiciţia poporului român, iar  în legături speciale care au dus în final la proclamarea 
septembrie 1876, cu o delegaţie, se întâlneşte cu ţarul şi independenţei.
cancelarul Gorceakov la Livadia, în Crimeea. Delegaţia În aceeaşi zi, Adunarea Deputaţilor a votat 
română se arată gata să participe la un viitor conflict, proclamarea independenţei, iar pe 10 Mai votul a venit 
dar cu conducere şi bază de operaţiuni proprii, ceea ce şi din partea Senatului.
ruşilor nu le convenea. Tratativele au continuat în Independenţa odată proclamată, trebuia câştigată 
octombrie şi noiembrie la Bucureşti – delegaţia rusă, pe câmpul de luptă şi recunoscută prin tratate 
condusă de contele Melidov, nu a acceptat cererile internaţionale.
românilor. Între timp ruşii au ajuns la Zimnicea şi au trecut 

În decembrie 1876, Marile Puteri s-au întâlnit la Dunărea cu ajutorul navelor româneşti. În continuare ruşii 
Constantinopol pentru a detensiona situaţia, Turcia însă refuzau colaborarea cu românii considerând că pot 
a venit cu o Constituţie în care Principatele Unite erau obţine singuri victoria.
considerate provincii privilegiate. Conferinţa nu a Dar, armata rusă condusă de marele duce Nicolae, 

fratele ţarului, este respinsă de două ori la Plevna, o unei despăgubiri de război, să ia de la Turcia – 
cetate apărată de 14 redute. La 19 iulie 1877 marele Dobrogea, gurile Dunării şi Insula Şerpilor. Acestea 
duce îi trimite prinţului Carol o telegramă solicitându-i urmând a fi cedate României de la care să ia cele 3 
ajutorul. judeţe: Bolgrad, Cahul şi Ismail. România a protestat, dar 

Carol ar fi dorit o convenţie scrisă cu ruşii, dar fără succes. Rusia a căutat să-şi consolideze poziţia în 
aceştia au refuzat. I se acordă lui Carol comanda Balcani şi de aceea a creat Marele Principat al Bulgariei 
frontului de la Plevna, fiind asistat de şefii celor două unde staţionau trupe ruseşti ce trebuiau să ajungă acolo 
State Majore – generalii Cernat şi Zotov. şi traversând România. Dar Rusia nu şi-a respectat 

În august 1877 armata română reorganizată trece promisiunea făcută Austro-Ungariei de a-i ceda Bosnia şi 
Dunărea pe la Corabia, preia Nicopole, apoi se Herţegovina. Îngrijorate de consolidarea poziţiei Rusiei 
îndreaptă spre Plevna. Atacul e programat pentru ziua în Balcani, Marile Puteri nu au recunoscut Tratatul de la 
de 30 august – de Sf. Alexandru, ziua onomastică a San Stefano şi s-au reluat tratativele la Berlin sub 
ţarului. conducerea cancelarului Otto von Bismarck. A participat 

Fără a cunoaşte terenul, soldaţii români s-au şi o delegaţie română condusă de I. C. Brătianu şi M. 
avântat în luptă şi au cucerit reduta Griviţa. Mare a fost Kogălniceanu. În discursul ţinut, M. Kogălniceanu a cerut 
numărul  celor căzuţi în luptă – printre ei George Şonţu şi să nu fie înstrăinată nici o parte a teritoriului ţării, să se 
Walter Mărăcineanu. recunoască independenţa, iar ţara să primească 

Prinţul Carol a propus atunci încercuirea Plevnei, despăgubiri de război.
pentru ca generalul Osman paşa să Tratatul de la Berlin din 1 iulie 
nu se poată aproviziona, şi 1878 recunoştea, printre altele, 
supunerea ei unui asediu. independenţa României ,  dar 

La 9 noiembrie românii au condiţionat. Mai precis, România 
cucerit reduta Rahova. Pe 28 trebuia să accepte schimbul teritorial 
noiembrie Osman paşa vrea să iasă – să cedeze judeţele Bolgrad, Cahul 
din încercuire. Rănit, el se va preda şi Ismail, în schimbul gurilor Dunării, 
colonelului bâr lădean Mihail Dobrogei şi Insulei Şerpilor, să 
Cristodulo Cerchez spunând: ,,mă modifice articolul 7 din Constituţie şi 
predau cu armata mea în mâinile să acorde cetăţenia şi necreştinilor şi 
bravei şi junei armate române”. să preia acţ iuni le societăţ i i  
Sabia i-a fost însă luată de un falimentare Strousberg, care 
general rus Ganeţki pe motiv că M. construise căi ferate în ţară. Până în 
Cerchez era doar colonel. 1880 Marile Puteri au recunoscut 

După cucerirea Plevnei, cele România ca stat independent.
două armate s-au separat. Românii S-au creat astfel condiţii de 
se îndreaptă spre N-V Peninsulei dezvoltare economică internă şi de 
Balcanice – la Belogragik. Are loc afirmare internaţională.
asaltul de la Smârdan văzut şi apoi Recunoaşterea independenţei a 
pictat de Nicolae Grigorescu după creat condiţii pentru proclamarea 
care românii au pătruns în Vidin – Cetatea fecioară – pe REGATULUI în martie 1881, iar la 10 Mai 1881 Carol şi 
care nimeni nu o cucerise până atunci. Elisabeta au fost proclamaţi regi. Coroana lui Carol a 

Între timp turcii au cerut pace şi s-a încheiat fost făcută din oţelul unui tun de la Plevna. Ziua de 9 Mai, 
armistiţiul de la Kazanlâk. ,,Buni prieteni”, ruşii au uitat românii o consideră ziua independenţei. Dar, 9 Mai este 
să-i anunţe pe români care au mai luptat 3 zile şi au dat şi ziua în care Germania, învinsă în al Doilea Război 
tribut de sânge. Mondial, a capitulat, şi se sărbătoreşte Ziua Victoriei. Şi 

Tratativele s-au desfăşurat la San Stefano în tot 9 Mai a devenit Ziua Europei odată cu crearea 
ianuarie-februarie 1878. Delegaţia română, condusă Uniunii Europene.
de colonel Eraclie Arion, nu a fost primită la tratative pe Deci, alături de ceilalţi europeni la 9 Mai 
motiv că independenţa nu a fost recunoscută, dar de sărbătorim Ziua Europei, Ziua Victoriei, dar şi Ziua 
fapt pentru că Rusia urmărea să ocupe România(a cărei Independenţei, ziua în care am devenit egalii celorlalţi 
integritate o recunoscuse, după spusele oficialilor, doar locuitori ai Europei.
pentru 4 aprilie 1877). Tratatul de la San Stefano din 19 Profesor pensionar, Maria Marin
februarie 1878 recunoştea independenţa Serbiei, 
Muntenegrului şi României. Rusia dorea ca, în schimbul 

9 Mai ziua sărbătorită de toţi europenii, 
deci şi de români

Prof. (pens.), Maria MARIN 

Carol I, regele României
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activitate diplomatică dorind să obţină neutralitatea interpelat pe ministrul de externe în legătură cu 
Austro-Ungariei într-un viitor conflict. Era gata să proclamarea independenţei. Mihail Kogălniceanu a 
sacrifice pentru aceasta soarta Bosniei şi a Herţegovinei. rostit un splendid discurs în care, printre altele, a spus: ,,în 
La rândul său I. C. Brătianu, devenit prim-ministru în iulie stare de rezbel cu legăturile rupte, ce suntem? Suntem 
1876, urmăreşte cu atenţie evenimentele. În august, el se independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare”. Tot el 
întâlneşte la Sibiu cu împăratul Austro-Ungariei, Franz afirma că de fapt între noi şi turci nu au fost decât nişte 
Joseph, şi-l asigură de amiciţia poporului român, iar  în legături speciale care au dus în final la proclamarea 
septembrie 1876, cu o delegaţie, se întâlneşte cu ţarul şi independenţei.
cancelarul Gorceakov la Livadia, în Crimeea. Delegaţia În aceeaşi zi, Adunarea Deputaţilor a votat 
română se arată gata să participe la un viitor conflict, proclamarea independenţei, iar pe 10 Mai votul a venit 
dar cu conducere şi bază de operaţiuni proprii, ceea ce şi din partea Senatului.
ruşilor nu le convenea. Tratativele au continuat în Independenţa odată proclamată, trebuia câştigată 
octombrie şi noiembrie la Bucureşti – delegaţia rusă, pe câmpul de luptă şi recunoscută prin tratate 
condusă de contele Melidov, nu a acceptat cererile internaţionale.
românilor. Între timp ruşii au ajuns la Zimnicea şi au trecut 

În decembrie 1876, Marile Puteri s-au întâlnit la Dunărea cu ajutorul navelor româneşti. În continuare ruşii 
Constantinopol pentru a detensiona situaţia, Turcia însă refuzau colaborarea cu românii considerând că pot 
a venit cu o Constituţie în care Principatele Unite erau obţine singuri victoria.
considerate provincii privilegiate. Conferinţa nu a Dar, armata rusă condusă de marele duce Nicolae, 

fratele ţarului, este respinsă de două ori la Plevna, o unei despăgubiri de război, să ia de la Turcia – 
cetate apărată de 14 redute. La 19 iulie 1877 marele Dobrogea, gurile Dunării şi Insula Şerpilor. Acestea 
duce îi trimite prinţului Carol o telegramă solicitându-i urmând a fi cedate României de la care să ia cele 3 
ajutorul. judeţe: Bolgrad, Cahul şi Ismail. România a protestat, dar 

Carol ar fi dorit o convenţie scrisă cu ruşii, dar fără succes. Rusia a căutat să-şi consolideze poziţia în 
aceştia au refuzat. I se acordă lui Carol comanda Balcani şi de aceea a creat Marele Principat al Bulgariei 
frontului de la Plevna, fiind asistat de şefii celor două unde staţionau trupe ruseşti ce trebuiau să ajungă acolo 
State Majore – generalii Cernat şi Zotov. şi traversând România. Dar Rusia nu şi-a respectat 

În august 1877 armata română reorganizată trece promisiunea făcută Austro-Ungariei de a-i ceda Bosnia şi 
Dunărea pe la Corabia, preia Nicopole, apoi se Herţegovina. Îngrijorate de consolidarea poziţiei Rusiei 
îndreaptă spre Plevna. Atacul e programat pentru ziua în Balcani, Marile Puteri nu au recunoscut Tratatul de la 
de 30 august – de Sf. Alexandru, ziua onomastică a San Stefano şi s-au reluat tratativele la Berlin sub 
ţarului. conducerea cancelarului Otto von Bismarck. A participat 

Fără a cunoaşte terenul, soldaţii români s-au şi o delegaţie română condusă de I. C. Brătianu şi M. 
avântat în luptă şi au cucerit reduta Griviţa. Mare a fost Kogălniceanu. În discursul ţinut, M. Kogălniceanu a cerut 
numărul  celor căzuţi în luptă – printre ei George Şonţu şi să nu fie înstrăinată nici o parte a teritoriului ţării, să se 
Walter Mărăcineanu. recunoască independenţa, iar ţara să primească 

Prinţul Carol a propus atunci încercuirea Plevnei, despăgubiri de război.
pentru ca generalul Osman paşa să Tratatul de la Berlin din 1 iulie 
nu se poată aproviziona, şi 1878 recunoştea, printre altele, 
supunerea ei unui asediu. independenţa României ,  dar 

La 9 noiembrie românii au condiţionat. Mai precis, România 
cucerit reduta Rahova. Pe 28 trebuia să accepte schimbul teritorial 
noiembrie Osman paşa vrea să iasă – să cedeze judeţele Bolgrad, Cahul 
din încercuire. Rănit, el se va preda şi Ismail, în schimbul gurilor Dunării, 
colonelului bâr lădean Mihail Dobrogei şi Insulei Şerpilor, să 
Cristodulo Cerchez spunând: ,,mă modifice articolul 7 din Constituţie şi 
predau cu armata mea în mâinile să acorde cetăţenia şi necreştinilor şi 
bravei şi junei armate române”. să preia acţ iuni le societăţ i i  
Sabia i-a fost însă luată de un falimentare Strousberg, care 
general rus Ganeţki pe motiv că M. construise căi ferate în ţară. Până în 
Cerchez era doar colonel. 1880 Marile Puteri au recunoscut 

După cucerirea Plevnei, cele România ca stat independent.
două armate s-au separat. Românii S-au creat astfel condiţii de 
se îndreaptă spre N-V Peninsulei dezvoltare economică internă şi de 
Balcanice – la Belogragik. Are loc afirmare internaţională.
asaltul de la Smârdan văzut şi apoi Recunoaşterea independenţei a 
pictat de Nicolae Grigorescu după creat condiţii pentru proclamarea 
care românii au pătruns în Vidin – Cetatea fecioară – pe REGATULUI în martie 1881, iar la 10 Mai 1881 Carol şi 
care nimeni nu o cucerise până atunci. Elisabeta au fost proclamaţi regi. Coroana lui Carol a 

Între timp turcii au cerut pace şi s-a încheiat fost făcută din oţelul unui tun de la Plevna. Ziua de 9 Mai, 
armistiţiul de la Kazanlâk. ,,Buni prieteni”, ruşii au uitat românii o consideră ziua independenţei. Dar, 9 Mai este 
să-i anunţe pe români care au mai luptat 3 zile şi au dat şi ziua în care Germania, învinsă în al Doilea Război 
tribut de sânge. Mondial, a capitulat, şi se sărbătoreşte Ziua Victoriei. Şi 

Tratativele s-au desfăşurat la San Stefano în tot 9 Mai a devenit Ziua Europei odată cu crearea 
ianuarie-februarie 1878. Delegaţia română, condusă Uniunii Europene.
de colonel Eraclie Arion, nu a fost primită la tratative pe Deci, alături de ceilalţi europeni la 9 Mai 
motiv că independenţa nu a fost recunoscută, dar de sărbătorim Ziua Europei, Ziua Victoriei, dar şi Ziua 
fapt pentru că Rusia urmărea să ocupe România(a cărei Independenţei, ziua în care am devenit egalii celorlalţi 
integritate o recunoscuse, după spusele oficialilor, doar locuitori ai Europei.
pentru 4 aprilie 1877). Tratatul de la San Stefano din 19 Profesor pensionar, Maria Marin
februarie 1878 recunoştea independenţa Serbiei, 
Muntenegrului şi României. Rusia dorea ca, în schimbul 

9 Mai ziua sărbătorită de toţi europenii, 
deci şi de români

Prof. (pens.), Maria MARIN 

Carol I, regele României
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proceselor vulcanice. Gazele de acest fel au generat 

acumulări exploatabile, ca rezultat al specificului lor de a 

migra dinspre aşa-numitele roci-mamă de petrol şi gaze 

(adică cu potenţial în formarea combinaţiilor dintre 

carbon şi hidrogen, numite hidrocarburi) spre roci poros-

permebile (precum nisipuri, gresii, dar şi roci mai 

compacte precum calcare, dolomite sau chiar roci 

metamorfice sau eruptive, dar neapărat fracturate şi/sau 

alterate) numite roci-rezervor. Rezervoarele trebuie însă 

să fie în mod necesar etanşate (sigilate) de roci-ecran de 

tipul argilelor, sării, anhidritului sau chiar permafrostului 

(sol permanent îngheţat, precum în Siberia, Alaska sau 

Canada), care nu permit hidrocarburilor să evadeze din 

rocile în care s-au acumulat, adică formând ceea ce se 

cheamă o capcană de ţiţei şi/sau gaze. În aceste capcane, 

gazele se află fie asociate cu ţiţeiul (gaz de sondă), fie apar 

independente (gaze naturale).  Din rezervoarele de acest 
Umanitatea se află în faţa unei evidente provocări: fel, ţiţeiul şi gazele se extrag prin sonde executate prin 

limitatrea prin diminuare graduală a rezervelor de tehnologii obişnuite (preponderent, găuri de sondă 
resurse energetice provenite din combustibilii fosili, verticale sau deviate). La acest capitol, România are o 
rezultat al exploatării îndelungate, devenită istorică. îndelungată experienţă, devenită tradiţie pentru gaze 
Resursele energetice de acest tip ajung a se afla practic în îndeosebi în Transilvania, unde zăcămintele de gaze 
inversă proporţionalitate cu o demografie explozivă - naturale sunt de notorietate începând cu prima 
fiind recent depăşit pragul de şapte miliarde de locuitori descoperire din sonda 2 Sărmăşel, în 1909.      
ai planetei -, astfel încât se iveşte dilema posibilităţii În cea de a doua categorie se poziţionează gazele 
asigurării pe termen lung a necesarului de energie, care neconvenţionale, precum gazul de şist ori metanul asociat 
stă practic la baza confortului şi bunăstării comunităţilor stratelor de cărbune. Spre deosebire de gazele 
umane moderne. Într-o astfel de ecuaţie, intră în logica convenţionale, pentru extragerea acestora sunt necesare 
fundamentală reperarea unor resurse energetice tehnologii specifice de foraj, cu sonde special concepute 
alternative, precum cele regenerabile (eoliană, solară, unoor astfel de finalităţi. Gazul de şist este asociat unor 
mareică etc), dar şi resurse energetice de natură minerală roci denumite şisturi argiloase (aşadar, atenţie, diferite de 
care să le substituie pe cele devenite clasice. Între acestea ceea ce numim şisturi cristaline şi care ţin de domeniul 
din urmă, se numără şi gazul de şist.    metamorfic!), în care se găseşte prezent sub mai multe 

forme: ca şi gaz liber cantonat în pori sau fracturi, dar în 
Gazele naturale extrase din rocile care alcătuiesc majoritate adsorbit sheletului mineral al rocii. şisturile 

crusta terestră pot fi încadrate în două categorii. În prima argiloase sunt roci caracterizate în mod esenţial prin 
dintre ele se află gazele convenţionale, formate din permeabilităţi extrem de reduse. Este aşadar necesar pe 
maturarea fie incipientă (metanul biogenic, gazele de o parte să consumăm o energie pentru degajarea 
precoce), fie dimpotrivă excesiv avansată (gazul de moleculelor de gaz adsorbit, iar pe de alta trebuie create 
catageneză sau metanul de anchizonă), a materiei căi de acces ale gazului dinspre roca în care se află 
organice din roci îndeosebi sedimentare, la care pot fi acumulat spre gaura de sondă. Sonda de exploatare se 
adăugate proporţii mai mici de metan asociate forează vertical, după care în momentul interceptării 

Ce este gazul de şist?

stratului de şist argilos, pentru creşterea rentabilităţii, se în revistă a structurii geologice a teritoriului românesc 

forează orizontal, urmărindu-se stratul. Ulterior, gaura (fac o paranteză, doar pentru a rememora insistenţele 

de sondă se echipează cu coloane de burlane te tubaj, care unor colegi universitari români - acum privite, se pare nu 

au rolul de a o stabiliza şi consolida, după care se întâmplătoare! - care se străduiau să arunce în derizoriu 

perforează în zona de interes în care gazul urmează a fi dacă nu chiar să desfinţeze cursuri universitare axate pe 

extras. Dar cum gazul de şist se află asociat intim geologia regională, precum Geologia României sub 

scheletului mineral al rocii, sunt necesare pentru pretextul...inutilităţii unor astfel de noţiuni pentru 

extracţie tehnologii precum: "împuşcarea" găurii de absolvenţii de geologie şi geografie!) arată că acumulări 

sondă cu nitroglicerină gelificată, fracturarea rocii cu gaz importante de şisturi argiloase de diferite vârste 

sub presiune, fracturarea cu spumă pe bază de dioxid de geologice potenţial gazeifere, se află localizate în variate 

carbon şi dioxid de azot, fracturare cu fluide chimizate unităţi structurale,  cu precădere platformice 

sub presiune, sau mai recentele încercări bazate pe (platformele Moldovenească, Scitică, Moesică) sau în 

folosirea dioxidului de carbon lichefiat şi nisip sau bazine sedimentare intra-orogenice alpine (Bazinul 

nitrogenului criogenic. Costurile pentru extracţie sunt în Pannonic sau Bazinul Transilvaniei). Mă gândesc - în 

consecinţă mai mari, iar intervenţiile în sondă, mai ordinea cronologică specifică abordării geologilor 

frecvente. Totodată, densitatea sondelor pe unitatea de specializaţi pe datele de sondă, aşadar de la nou înspre 

suprafaţă este mai mare decât în cazul sondelor care vechi -, la şisturile oligocene, la cele mezozoice (jurasic 

extrag gaze convenţionale, iar suprafeţele de intervenţii inferioare şi triasice), dar îndeosebi la o întreagă serie de 

în sonde, de asemeni mai mari. roci de acest tip paleozoice (consemnate din Carbonifer 

până în Ordovician). Restul vârstelor geologice prezintă 

Pentru ţări precum S.U.A., gazul de şist semnifică o mai puţin interes sub acest aspect fie din cauza evoluţiilor 

experinţă deloc nouă: prima astfel de sondă cu scop specifice, puţin ori deloc favorabile formării unor astfel 

comercial datează din al treilea deceniu al secolului XIX. de roci, fie a temperaturilor puţin prielnice din anumite 

Astăzi, gazul de şist este extras în cinci zone de interes - zone, insuficiente "coacerii" materiei organice din rocile 

numite de geologi, bazine sedimentare: Appalaşian, sedimentare (sau ceea ce numim gradienţi geotermici, 

Michigan, Illinois, Forth Worth, San Juan. Una dintre care pot condiţiona zone anomale calde în crusta 

raţiunile pentru care acestui gaz i se acordă o atenţie terestră). Ceea ce este de subliniat este potenţialul 

aparte, este perspectiva ca el să substituie în timp o parte României, mult mai bun în raport cu alte ţări din zonă, 

consistentă  din  ponderea  ut i l izăr i i  gazelor  precum Bulgaria, Ungaria sau Grecia.

convenţionale, estimându-se că în 2035 gazul de şist  va 

reprezenta 50% din totalul gazelor extrase în acea ţară. Să examinăm pe scurt cum au apărut şi evoluat 

Pentru un asemenea obiectiv ambiţios, cercetarea a fost abordările privitoare la gazul de şist în România. Să 

adecvat susţinută financiar, iar Statele Unite au traversat pornim de la o realitate pe care nimeni nu o poate 

o adevărată Revoluţie a Gazului de Şist.  contrazice: ţara noastră are un necesar de gaz care excede 

În Europa se găsesc rezerve semnificative de gaz de producţia înternă de gaze convenţionale. Desigur, nu 

şist, în ţări precum Franţa, Germania, Polonia, consumul casnic este responsabil pentru o atare stare de 

Danemarca, Suedia, Marea Britanie, Bulgaria, România. fapte, ci o industrie adeseori energofagă, precum cea a 

Dacă este să privim prin comparaţie, în toate aceste ţări îngrăşămintelor chimice. Într-o astfel de situaţie, 

experienţele legate de exploatarea gazului de şist se află deficitul de gaz se cere completat prin cumpărare de la 

mult în urma Statelor Unite. În privinţa ţării noastre, producători de pe piaţa mondială. Din nefericire, 

putem arăta că o astfel de experienţă lipseşte cu principalul furnizor extern al ţării noastre - Rusia - ne 

desăvârşire, gazul de şist reprezentând o provocare nouă solicită preţuri maximaliste, dacă este să le judecăm prin 

pentru geologii şi petroliştii români. În consecinţă, nu comparaţie cu cele cerute altor ţări europene. De aici şi 

avem o tehnologie autohtonă destinată acestei extracţii, dorinţa firească de a deveni mai puţin dependenţi de 

nu avem deocamdată specialişti formaţi în această importurile de gaze, idee în fapt lăudabilă. Soluţia găsită 

direcţie, la fel cum nici legislaţia naţională nu este de statul român constă în concesionarea unor blocuri în 

adecvată unei astfel de finalităţi: recent desecretizatele care se presupune existenţa unor zăcăminte de gaz de 

contracte dintre gigantul american Chevron şi statul şist, către societăţi precum gigantul petrolier american 

român nu sunt altceva decât adaptări - după părerea mea, Chevron. Acesta a concesionat blocuri în estul şi sud-estul 

puţin iscusite - ale Legii Petrolului. Ar fi necesară o lege României, respectiv în zonele Bârlad şi Dobrogea de Sud. 

specifică pentru gaze, care însă deocamdată se lasă De ce o astfel de soluţie? Tocmai din considerentele 

aşteptată... Ceea ce este predictibil deocamdată, se referă arătate: absenţa tehnologiilor specifice şi a specialiştilor 

la posibilele acumulări din şisturi gazeifere compatibile autohtoni. De ce s-a ajuns aici? Asta este o altă chestiune, 

să cantoneze importante rezerve de gaz de şist. O trecere iar pentru a ajunge la un răspuns - de altminteri deloc 

Experinţa altora, experienţa noastră...   

Între dorinţă şi putinţă, sau despre binefaceri şi riscuri           

GAZUL DE ŞIST - 

controverse, dileme, 

certitudini

GAZUL DE ŞIST - 

controverse, dileme, 

certitudini

Vlad CODREA 
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proceselor vulcanice. Gazele de acest fel au generat 

acumulări exploatabile, ca rezultat al specificului lor de a 

migra dinspre aşa-numitele roci-mamă de petrol şi gaze 

(adică cu potenţial în formarea combinaţiilor dintre 

carbon şi hidrogen, numite hidrocarburi) spre roci poros-

permebile (precum nisipuri, gresii, dar şi roci mai 

compacte precum calcare, dolomite sau chiar roci 

metamorfice sau eruptive, dar neapărat fracturate şi/sau 

alterate) numite roci-rezervor. Rezervoarele trebuie însă 

să fie în mod necesar etanşate (sigilate) de roci-ecran de 

tipul argilelor, sării, anhidritului sau chiar permafrostului 

(sol permanent îngheţat, precum în Siberia, Alaska sau 

Canada), care nu permit hidrocarburilor să evadeze din 

rocile în care s-au acumulat, adică formând ceea ce se 

cheamă o capcană de ţiţei şi/sau gaze. În aceste capcane, 

gazele se află fie asociate cu ţiţeiul (gaz de sondă), fie apar 

independente (gaze naturale).  Din rezervoarele de acest 
Umanitatea se află în faţa unei evidente provocări: fel, ţiţeiul şi gazele se extrag prin sonde executate prin 

limitatrea prin diminuare graduală a rezervelor de tehnologii obişnuite (preponderent, găuri de sondă 
resurse energetice provenite din combustibilii fosili, verticale sau deviate). La acest capitol, România are o 
rezultat al exploatării îndelungate, devenită istorică. îndelungată experienţă, devenită tradiţie pentru gaze 
Resursele energetice de acest tip ajung a se afla practic în îndeosebi în Transilvania, unde zăcămintele de gaze 
inversă proporţionalitate cu o demografie explozivă - naturale sunt de notorietate începând cu prima 
fiind recent depăşit pragul de şapte miliarde de locuitori descoperire din sonda 2 Sărmăşel, în 1909.      
ai planetei -, astfel încât se iveşte dilema posibilităţii În cea de a doua categorie se poziţionează gazele 
asigurării pe termen lung a necesarului de energie, care neconvenţionale, precum gazul de şist ori metanul asociat 
stă practic la baza confortului şi bunăstării comunităţilor stratelor de cărbune. Spre deosebire de gazele 
umane moderne. Într-o astfel de ecuaţie, intră în logica convenţionale, pentru extragerea acestora sunt necesare 
fundamentală reperarea unor resurse energetice tehnologii specifice de foraj, cu sonde special concepute 
alternative, precum cele regenerabile (eoliană, solară, unoor astfel de finalităţi. Gazul de şist este asociat unor 
mareică etc), dar şi resurse energetice de natură minerală roci denumite şisturi argiloase (aşadar, atenţie, diferite de 
care să le substituie pe cele devenite clasice. Între acestea ceea ce numim şisturi cristaline şi care ţin de domeniul 
din urmă, se numără şi gazul de şist.    metamorfic!), în care se găseşte prezent sub mai multe 

forme: ca şi gaz liber cantonat în pori sau fracturi, dar în 
Gazele naturale extrase din rocile care alcătuiesc majoritate adsorbit sheletului mineral al rocii. şisturile 

crusta terestră pot fi încadrate în două categorii. În prima argiloase sunt roci caracterizate în mod esenţial prin 
dintre ele se află gazele convenţionale, formate din permeabilităţi extrem de reduse. Este aşadar necesar pe 
maturarea fie incipientă (metanul biogenic, gazele de o parte să consumăm o energie pentru degajarea 
precoce), fie dimpotrivă excesiv avansată (gazul de moleculelor de gaz adsorbit, iar pe de alta trebuie create 
catageneză sau metanul de anchizonă), a materiei căi de acces ale gazului dinspre roca în care se află 
organice din roci îndeosebi sedimentare, la care pot fi acumulat spre gaura de sondă. Sonda de exploatare se 
adăugate proporţii mai mici de metan asociate forează vertical, după care în momentul interceptării 

Ce este gazul de şist?

stratului de şist argilos, pentru creşterea rentabilităţii, se în revistă a structurii geologice a teritoriului românesc 

forează orizontal, urmărindu-se stratul. Ulterior, gaura (fac o paranteză, doar pentru a rememora insistenţele 

de sondă se echipează cu coloane de burlane te tubaj, care unor colegi universitari români - acum privite, se pare nu 

au rolul de a o stabiliza şi consolida, după care se întâmplătoare! - care se străduiau să arunce în derizoriu 

perforează în zona de interes în care gazul urmează a fi dacă nu chiar să desfinţeze cursuri universitare axate pe 

extras. Dar cum gazul de şist se află asociat intim geologia regională, precum Geologia României sub 

scheletului mineral al rocii, sunt necesare pentru pretextul...inutilităţii unor astfel de noţiuni pentru 

extracţie tehnologii precum: "împuşcarea" găurii de absolvenţii de geologie şi geografie!) arată că acumulări 

sondă cu nitroglicerină gelificată, fracturarea rocii cu gaz importante de şisturi argiloase de diferite vârste 

sub presiune, fracturarea cu spumă pe bază de dioxid de geologice potenţial gazeifere, se află localizate în variate 

carbon şi dioxid de azot, fracturare cu fluide chimizate unităţi structurale,  cu precădere platformice 

sub presiune, sau mai recentele încercări bazate pe (platformele Moldovenească, Scitică, Moesică) sau în 

folosirea dioxidului de carbon lichefiat şi nisip sau bazine sedimentare intra-orogenice alpine (Bazinul 

nitrogenului criogenic. Costurile pentru extracţie sunt în Pannonic sau Bazinul Transilvaniei). Mă gândesc - în 

consecinţă mai mari, iar intervenţiile în sondă, mai ordinea cronologică specifică abordării geologilor 

frecvente. Totodată, densitatea sondelor pe unitatea de specializaţi pe datele de sondă, aşadar de la nou înspre 

suprafaţă este mai mare decât în cazul sondelor care vechi -, la şisturile oligocene, la cele mezozoice (jurasic 

extrag gaze convenţionale, iar suprafeţele de intervenţii inferioare şi triasice), dar îndeosebi la o întreagă serie de 

în sonde, de asemeni mai mari. roci de acest tip paleozoice (consemnate din Carbonifer 

până în Ordovician). Restul vârstelor geologice prezintă 

Pentru ţări precum S.U.A., gazul de şist semnifică o mai puţin interes sub acest aspect fie din cauza evoluţiilor 

experinţă deloc nouă: prima astfel de sondă cu scop specifice, puţin ori deloc favorabile formării unor astfel 

comercial datează din al treilea deceniu al secolului XIX. de roci, fie a temperaturilor puţin prielnice din anumite 

Astăzi, gazul de şist este extras în cinci zone de interes - zone, insuficiente "coacerii" materiei organice din rocile 

numite de geologi, bazine sedimentare: Appalaşian, sedimentare (sau ceea ce numim gradienţi geotermici, 

Michigan, Illinois, Forth Worth, San Juan. Una dintre care pot condiţiona zone anomale calde în crusta 

raţiunile pentru care acestui gaz i se acordă o atenţie terestră). Ceea ce este de subliniat este potenţialul 

aparte, este perspectiva ca el să substituie în timp o parte României, mult mai bun în raport cu alte ţări din zonă, 

consistentă  din  ponderea  ut i l izăr i i  gazelor  precum Bulgaria, Ungaria sau Grecia.

convenţionale, estimându-se că în 2035 gazul de şist  va 

reprezenta 50% din totalul gazelor extrase în acea ţară. Să examinăm pe scurt cum au apărut şi evoluat 

Pentru un asemenea obiectiv ambiţios, cercetarea a fost abordările privitoare la gazul de şist în România. Să 

adecvat susţinută financiar, iar Statele Unite au traversat pornim de la o realitate pe care nimeni nu o poate 

o adevărată Revoluţie a Gazului de Şist.  contrazice: ţara noastră are un necesar de gaz care excede 

În Europa se găsesc rezerve semnificative de gaz de producţia înternă de gaze convenţionale. Desigur, nu 

şist, în ţări precum Franţa, Germania, Polonia, consumul casnic este responsabil pentru o atare stare de 

Danemarca, Suedia, Marea Britanie, Bulgaria, România. fapte, ci o industrie adeseori energofagă, precum cea a 

Dacă este să privim prin comparaţie, în toate aceste ţări îngrăşămintelor chimice. Într-o astfel de situaţie, 

experienţele legate de exploatarea gazului de şist se află deficitul de gaz se cere completat prin cumpărare de la 

mult în urma Statelor Unite. În privinţa ţării noastre, producători de pe piaţa mondială. Din nefericire, 

putem arăta că o astfel de experienţă lipseşte cu principalul furnizor extern al ţării noastre - Rusia - ne 

desăvârşire, gazul de şist reprezentând o provocare nouă solicită preţuri maximaliste, dacă este să le judecăm prin 

pentru geologii şi petroliştii români. În consecinţă, nu comparaţie cu cele cerute altor ţări europene. De aici şi 

avem o tehnologie autohtonă destinată acestei extracţii, dorinţa firească de a deveni mai puţin dependenţi de 

nu avem deocamdată specialişti formaţi în această importurile de gaze, idee în fapt lăudabilă. Soluţia găsită 

direcţie, la fel cum nici legislaţia naţională nu este de statul român constă în concesionarea unor blocuri în 

adecvată unei astfel de finalităţi: recent desecretizatele care se presupune existenţa unor zăcăminte de gaz de 

contracte dintre gigantul american Chevron şi statul şist, către societăţi precum gigantul petrolier american 

român nu sunt altceva decât adaptări - după părerea mea, Chevron. Acesta a concesionat blocuri în estul şi sud-estul 

puţin iscusite - ale Legii Petrolului. Ar fi necesară o lege României, respectiv în zonele Bârlad şi Dobrogea de Sud. 

specifică pentru gaze, care însă deocamdată se lasă De ce o astfel de soluţie? Tocmai din considerentele 

aşteptată... Ceea ce este predictibil deocamdată, se referă arătate: absenţa tehnologiilor specifice şi a specialiştilor 

la posibilele acumulări din şisturi gazeifere compatibile autohtoni. De ce s-a ajuns aici? Asta este o altă chestiune, 

să cantoneze importante rezerve de gaz de şist. O trecere iar pentru a ajunge la un răspuns - de altminteri deloc 

Experinţa altora, experienţa noastră...   

Între dorinţă şi putinţă, sau despre binefaceri şi riscuri           

GAZUL DE ŞIST - 

controverse, dileme, 

certitudini

GAZUL DE ŞIST - 

controverse, dileme, 

certitudini

Vlad CODREA 
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complicat - ar trebui disecată evoluţia ţării din ultimele agricultură şi consum. În situaţia în care apa va fi preluată 

două decenii... Cert este însă un lucru: chiar dacă rezerve şi transportată la sonde cu cisterne, infrastructura 

de gaz de şist vor fi descoperite, ele nu vor asigura o rutieră va avea de suferit, fiind în general vorba despre 

independenţă totală a României de aceste resurse, iar vehicule grele (la acest capitol merită readusă în discuţie 

importurile vor continua, însă în mai mică măsură.  starea drumurilor colaterale, lăsată la finalizarea unor 

O eventuală exploatare a gazului de şist aduce tronsoane ale unei autostrăzi din Transilvania, cu 

comunităţilor umane trăitoare în zonele vizate de lucrări, experienţele trăite acolo de localnici...).

şi bune, şi mai puţin bune. Dintre cele bune, ar trebui Despre chimicalele care urmează a fi folosite în 

specificată posibilitatea apariţiei unor noi locuri de reţetele pentru prepararea fluidului de fracturare, nu vă 

muncă. Un astfel de scenariu a fost adus în discuţie pot oferi detalii, din simplul considerent că aceste reţete 

îndeosebi de partea română, atunci când abordările au constituie secret al societăţilor interesate în exploatare. 

devenit în sfârşit publice. În realitate însă, numărul Este firesc să fie aşa, dacă este să ne gândim la sumele de 

acestor locuri de muncă pentru cetăţenii români va fi cu bani alocate pentru cercetare, deloc neglijabile. S-a 

mult mai mic decât se speră, şi aceasta din simplul motiv discutat despre efectele malefice ale unor astfel de 

că nu avem în zonă personal calificat pentru operaţini substanţe, însă până nu vom afla despre care chimicale 

specifice explorării/exploatării gazului de şist, iar este vorba, nu merită creată isterie inutilă. Este însă 

contractele deja parafate nu prevăd aspecte formativ suficient de limpede că acest aspect se va cere urmărit cu 

profesionale pentru autohtoni. maximă atenţie de către cei responsabili a monotoriza 

Dezavantajele şi riscurile sunt din nefericire, mult calitatea mediului. 

mai numeroase. Dintre ele, esenţial în opinia mea este O dată injectat în strat, o parte din fluidul de 

riscul tehnologic, care poate conduce la probleme fracturare va rămâne captiv în roci, dar cea mai mare 

serioase de poluare. Mă refer la metoda fracturării parte se va recupera şi se va readuce la suprafaţă. Aşadar, 

hidraulice. Ea presupune ca după săparea şi echiparea cu va trebui gestionată o mare cantitate de fluid uzat, iar aici 

coloane de burlane de tubaj, cimentate în spate şi riscurile sunt pe măsură. Pe de altă parte, la presiuni atât 

perforate în dreptul stratelor productive a sondelor de mari de lucru, pot să mai apară posibilităţi neluate în 

(executate atât prin foraj vertical, cât şi orizontal) de calculul iniţial. Modelul ideal de exploatare nu este 

extracţie, stratele gazeifere să fie stimulate pentru a neapărat congruent situaţiilor reale... Pe de o parte, 

produce gaz, prin injectarea la mari presiuni a unor fluide cimentările coloanelor de burlane de tubaj pot ceda din 

de fracturare chimizate. Acestea au rolul de a fisura diferite considerente, iar prin spatele acestor burlane, 

şisturile şi de a deschide căi de acces pentru gaz înspre atât fluidul de fracturare cât şi gazul, vor putea afla căi 

gaura de sondă. Puncte de vedere exprimate de unii deschise de acces spre strate dinspre suprafaţă, inclusiv 

colegi geologi, este că o atare strategie de exploatare nu ar cele purtătoare de ape (acvifere). Aşadar, apare 

fi nouă în ţara noastră, şi că ea ar fi similară cu cea a posibilitatea contaminării acestor ape fie cu fluid de 

sondelor de injecţie de la exploatările de ape geotermale. fracturare, fie cu gaz de şist. Filmele care prezintă cum se 

Nimic mai fals! Injecţiile de la acele sonde nu au mai nimic aprinde apa de la robinet nu sunt ficţiune, ci arată o 

în comun cu ceea ce este legat de specificitatea extracţiei posibilitate reală. Dacă gazul se va acumula necontrolat în 

gazului de şist prin fracturare hidraulică iar comparaţia strate poros-permeabile dinspre suprafaţă, pot apărea şi 

este cel puţin, neinspirată. Această specificitate se referă explozii, cu tot cortegiul lor de consecinţe nefaste. În fine, 

la cantităţile de fluid de fracturare şi la presiunile mari la mai trebuie arătat că nu doar cimentările imperfecte ale 

care acestea sunt injectate în strat. Pentru o sondă, pot fi coloanelor de tubaj pot constitui căi de evadare ale 

necesari şi peste cinsprezece de milioane de litri de apă, fluidelor din profunzime spre suprafaţă, ci şi elemente de 

cu un adaos chimizat. Se pune problema de unde va fi ordin geologic care nu întotdeauna pot fi clar evidenţiate 

luată această apă, iar pentru aşa ceva există practic două în etapele de prospecţiune şi explorare. Mă refer la 

posibilităţi: din acviferele subterane sau/şi din cursurile eventuale falii, suprafeţe de strat, variaţii de litologie, 

de apă de la suprafaţă. Şi într-un caz, şi în celălalt, se poate care pot constitui plane de minimă rezistenţă care se cer 

ajunge la un deficit de apă, dacă este să ne gândim la un alt luate în calcul într-o atare ecuaţie, căi de evadare a 

detaliu de asemeni specific exploatării gazului de şist: fluidelor dinspre profunzime spre suprafaţă.

densitatea mult mai mare a reţelei de sonde din Unii colegi geologi au luat în discuţie posibilitatea 

câmpurile gazeifere prin comparaţie cu cea în care se generării unor mişcări seismice, consecinţă a presiunilor 

exploatează gazele convenţionale. Cu alte cuvinte, mari de fracturare hidraulică, pe baza unor experienţe 

numărul sondelor este aici mai mare, consecinţă a similare din alte ţări. O astfel de posibilitate desigur 

colectorului de gaz sărac în permebilitate ce se cere în există, însă ea nu trebuie exagerată, fiindcă nu o văd 

permanenţă monitorizată şi ameliorată. Apa la care mă generând cutremure devastatoare în zonă, fie ele şi de 

refer, va dispărea practic din disponibilul pentru ordin local. Realitatea este că nu avem o experienţă deja 

acumulată şi o serie de detalii vor ieşi la iveală gradual, pe resursele naturale ale ţării. Este clar, ea vizează acum 

măsura avansării eventualelor lucrări. prea puţin societăţile străine cu interese în varii 

Mult mai predictibile sunt însă scăpările de gaz în exploatări în România, însă cu siguranţă loveşte 

atmosferă, iar ele se pot produce atât la extracţie cât şi la comunitatea profesioniştilor români! Nici geologii 

trasportul gazului. Este de notorietate preocuparea pe universitari, nici Academia Română, nici societăţile 

plan mondial, de diminuare a emisiilor de gaze cu efect de profesionale de profil nu au avut ştiinţă despre 

seră, iar gazul despre care discutăm chiar în această amorsarea unor discuţii şi dezvoltarea lor subsecventă 

categorie se încadrează. pe tema posibilei exploatări a gazului de şist în ţara 

noastră. Avem cu siguranţă mari probleme de ordin 

Cu certitudine merită  adusă în discuţie  caracterial la nivelul politicului, în ţara noastră... 

secretomania de sorginte comunistoidă care a învăluit Ar rămâne în sfîrşit, de elucidat către cine se vor 

întreaga negociere dintre statul român şi societatea îndrepta foloasele rezultate din exploatarea gazului de 

americană. La acest capitol, nu pot fi adresate reproşuri şist. Nu doresc să fac anticipări, şi nici să exced 

americanilor, ci mai degrabă conaţionalilor aflaţi în competenţele de geolog. De aici începe o altă discuţie, pe 

vremelnice funcţii şi demnităţi. Comunităţile locale nu au care nu doresc să o dezvolt acum. Însă dacă este să ne 

aflat nimic despre toate aceste demersuri, fiind practic gândim la experienţe deja câştigate de naţiune, foloasele 

puse în faţa unor finalităţi deja perfectate. O asemenea care ar trebui să fie deloc puţine, "se vor îndrepta, desigur, 

secretomanie pune pe gânduri, fiindcă o socoteam o doar înspre noi, cei trăitori în această ţară, cărora nu ne 

racilă dacă nu dispărută, măcar mult atenuată după mai este dorit decât binele". Sper că aţi reţinut conotaţia 

bine de doua decenii de experienţe democratice. Iată că anecdotică! Pentru a desluşi cum se cuvine tâlcul scrierii 

nu este aşa! Contractele privitoare la sudul Dobrogei au mele e suficient a gândi precum francezii: à bon 

fost recent desecretizate, dar numai ca rezultat al entendeur, salut! ceea ce pe româneşte se regăseşte în: 

zbaterilor societăţii civile şi doar după îndelungate cine are urechi de auzit, să audă, iar ochi de văzut, să vadă!  

insistenţe, în vreme ce detaliile referitoare la zona Şi mai avem noi o zicere ce merită amintită ca încheiere, 

Bârladului se mai lasă şi acum aşteptate. Dreptul la o dacă tot discutăm despre eventualele foloase şi despre cei 

normalitate a existenţei pentru oamenii locurilor care le păstoresc: mai bine cu un deştept la pagubă, decât 

amintite a fost după părerea mea grav încălcat, şi acesta cu un prost la câştig...

este poate aspectul cel mai grav al lucrurilor, chiar dacă Prof. univ. Dr. Ing. Vlad CODREA,

unora le poate părea neînsemnat. Mă întreb aşadar Universitatea Babeş-Bolyai Cluj

pentru cine se aplică legea secretului privitoare la 

Stilul şi naţia!                 

Participarea C.A.R.P „Elena Cuza” Bârlad la acţiunea de protest 
împotriva exploatării gazelor de şist prin metoda hidraulică

Spre deosebire de periculos deoarece poate provoca cutremure. De 
gazele convenţionale, cele de asemenea, cu ajutorul a sute de maşini de mare tonaj 
şist sunt extrase din roci situate la folosite pentru forare, sub o presiune imensă (peste 
adâncimi foarte mari şi care au 1000 de atmosfere ) , sunt pompate în medie peste 60 
un grad scăzut de permeabi- milioane de litri de apă, fiind injectate la fiecare lovitură 
litate. Pentru a putea extrage în sol. Faptul cel mai dramatic este că apa infiltrată este 
gazele de şist este necesară amestecată cu substanţe chimice foarte toxice şi 
folosirea unei metode numită cancerigene (incluzând benzen şi etilenă).
fracţionare hidraulică - adică Ştiind aceste date şi aflând ca zona Bârladului, 
despicare sau izbire (fracking). dar si alte zone din ţara urmează a fi folosite în acest tip 

Mai multe institute de cercetare din S.U.A si Europa au de extrageri, conducerea C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad 
demonstrat că această modalitate de extragere este a luat imediat atitudine. Astfel, prin reprezentantul său - 
foarte periculoasă. Ea este şi singura metoda de domnul Preşedinte Mihai Nicolae, C.A.R.P s-a alăturat 
exploatare cunoscută până în acest moment. Grupului de Iniţiativă a Societăţii Civile (G.I.S.C.) din 

Procedeul este următorul: sonda este întinsă Bârlad ce a luat naştere la Bârlad, alături de:. inginer 
vertical, apoi orizontal, la o adâncime de 6-8 Km; rocile Sava Milan-Gabriel, notar Fânaru Lulu, gl.bg.(r.) Rotaru 
sunt despicate artificial, iar acest fapt este deosebit de Neculai, preot protopop Vasile Lăiu, avocat Boroş 

Andrei-Nicolae Mihai
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complicat - ar trebui disecată evoluţia ţării din ultimele agricultură şi consum. În situaţia în care apa va fi preluată 

două decenii... Cert este însă un lucru: chiar dacă rezerve şi transportată la sonde cu cisterne, infrastructura 

de gaz de şist vor fi descoperite, ele nu vor asigura o rutieră va avea de suferit, fiind în general vorba despre 

independenţă totală a României de aceste resurse, iar vehicule grele (la acest capitol merită readusă în discuţie 

importurile vor continua, însă în mai mică măsură.  starea drumurilor colaterale, lăsată la finalizarea unor 

O eventuală exploatare a gazului de şist aduce tronsoane ale unei autostrăzi din Transilvania, cu 

comunităţilor umane trăitoare în zonele vizate de lucrări, experienţele trăite acolo de localnici...).

şi bune, şi mai puţin bune. Dintre cele bune, ar trebui Despre chimicalele care urmează a fi folosite în 

specificată posibilitatea apariţiei unor noi locuri de reţetele pentru prepararea fluidului de fracturare, nu vă 

muncă. Un astfel de scenariu a fost adus în discuţie pot oferi detalii, din simplul considerent că aceste reţete 

îndeosebi de partea română, atunci când abordările au constituie secret al societăţilor interesate în exploatare. 

devenit în sfârşit publice. În realitate însă, numărul Este firesc să fie aşa, dacă este să ne gândim la sumele de 

acestor locuri de muncă pentru cetăţenii români va fi cu bani alocate pentru cercetare, deloc neglijabile. S-a 

mult mai mic decât se speră, şi aceasta din simplul motiv discutat despre efectele malefice ale unor astfel de 

că nu avem în zonă personal calificat pentru operaţini substanţe, însă până nu vom afla despre care chimicale 

specifice explorării/exploatării gazului de şist, iar este vorba, nu merită creată isterie inutilă. Este însă 

contractele deja parafate nu prevăd aspecte formativ suficient de limpede că acest aspect se va cere urmărit cu 

profesionale pentru autohtoni. maximă atenţie de către cei responsabili a monotoriza 

Dezavantajele şi riscurile sunt din nefericire, mult calitatea mediului. 

mai numeroase. Dintre ele, esenţial în opinia mea este O dată injectat în strat, o parte din fluidul de 

riscul tehnologic, care poate conduce la probleme fracturare va rămâne captiv în roci, dar cea mai mare 

serioase de poluare. Mă refer la metoda fracturării parte se va recupera şi se va readuce la suprafaţă. Aşadar, 

hidraulice. Ea presupune ca după săparea şi echiparea cu va trebui gestionată o mare cantitate de fluid uzat, iar aici 

coloane de burlane de tubaj, cimentate în spate şi riscurile sunt pe măsură. Pe de altă parte, la presiuni atât 

perforate în dreptul stratelor productive a sondelor de mari de lucru, pot să mai apară posibilităţi neluate în 

(executate atât prin foraj vertical, cât şi orizontal) de calculul iniţial. Modelul ideal de exploatare nu este 

extracţie, stratele gazeifere să fie stimulate pentru a neapărat congruent situaţiilor reale... Pe de o parte, 

produce gaz, prin injectarea la mari presiuni a unor fluide cimentările coloanelor de burlane de tubaj pot ceda din 

de fracturare chimizate. Acestea au rolul de a fisura diferite considerente, iar prin spatele acestor burlane, 

şisturile şi de a deschide căi de acces pentru gaz înspre atât fluidul de fracturare cât şi gazul, vor putea afla căi 

gaura de sondă. Puncte de vedere exprimate de unii deschise de acces spre strate dinspre suprafaţă, inclusiv 

colegi geologi, este că o atare strategie de exploatare nu ar cele purtătoare de ape (acvifere). Aşadar, apare 

fi nouă în ţara noastră, şi că ea ar fi similară cu cea a posibilitatea contaminării acestor ape fie cu fluid de 

sondelor de injecţie de la exploatările de ape geotermale. fracturare, fie cu gaz de şist. Filmele care prezintă cum se 

Nimic mai fals! Injecţiile de la acele sonde nu au mai nimic aprinde apa de la robinet nu sunt ficţiune, ci arată o 

în comun cu ceea ce este legat de specificitatea extracţiei posibilitate reală. Dacă gazul se va acumula necontrolat în 

gazului de şist prin fracturare hidraulică iar comparaţia strate poros-permeabile dinspre suprafaţă, pot apărea şi 

este cel puţin, neinspirată. Această specificitate se referă explozii, cu tot cortegiul lor de consecinţe nefaste. În fine, 

la cantităţile de fluid de fracturare şi la presiunile mari la mai trebuie arătat că nu doar cimentările imperfecte ale 

care acestea sunt injectate în strat. Pentru o sondă, pot fi coloanelor de tubaj pot constitui căi de evadare ale 

necesari şi peste cinsprezece de milioane de litri de apă, fluidelor din profunzime spre suprafaţă, ci şi elemente de 

cu un adaos chimizat. Se pune problema de unde va fi ordin geologic care nu întotdeauna pot fi clar evidenţiate 

luată această apă, iar pentru aşa ceva există practic două în etapele de prospecţiune şi explorare. Mă refer la 

posibilităţi: din acviferele subterane sau/şi din cursurile eventuale falii, suprafeţe de strat, variaţii de litologie, 

de apă de la suprafaţă. Şi într-un caz, şi în celălalt, se poate care pot constitui plane de minimă rezistenţă care se cer 

ajunge la un deficit de apă, dacă este să ne gândim la un alt luate în calcul într-o atare ecuaţie, căi de evadare a 
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împotriva exploatării gazelor de şist prin metoda hidraulică
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fracţionare hidraulică - adică Ştiind aceste date şi aflând ca zona Bârladului, 
despicare sau izbire (fracking). dar si alte zone din ţara urmează a fi folosite în acest tip 

Mai multe institute de cercetare din S.U.A si Europa au de extrageri, conducerea C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad 
demonstrat că această modalitate de extragere este a luat imediat atitudine. Astfel, prin reprezentantul său - 
foarte periculoasă. Ea este şi singura metoda de domnul Preşedinte Mihai Nicolae, C.A.R.P s-a alăturat 
exploatare cunoscută până în acest moment. Grupului de Iniţiativă a Societăţii Civile (G.I.S.C.) din 
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Andrei-Nicolae Mihai
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Dumitru, inginer Ovidiu Tiron, lt. col. Bănceanu Vasile, dr. oraşului Constanţa prin prezenţa unui grup însemnat de 
Barbu Florin-Ioan. constănţeni prezenţi la protestul nostru din Bârlad. În 

replică, la data de 19 mai, peste 60 de membri C.A.R.P. La 23 martie 2012 s-a organizat un prim marş 
„Elena Cuza” Bârlad, în frunte cu domnul preşedinte de protest împotriva extragerii gazelor de şist prin 
Nicolae Mihai, au solidarizat cu marşul de protest care a metoda fracţionării hidraulice, cu sprijinul Primăriei 
avut loc la Constanţa. De asemenea, cu puţin timp Bârlad, la care au participat un număr de peste 5000 de 
înainte, în cadrul lucrărilor Consiliului Naţional al cetăţeni, dintre care 400 au fost membri ai C.A.R.P 
C.A.R.P.-urilor din data de 20 aprilie 2012, ţinut la Bârlad şi filialelor sale.
Bârlad, s-a ridicat problema exploatării gazelor de şist De asemenea s-a dus o amplă campanie de 
prin metoda hidraulică, avându-se în vederea informare atât în Bârlad cât şi în jurul satelor din jurul 
încercarea de responsabilizare şi informare a unei acestuia, organizată cu ajutorul Bisericii Ortodoxe 
pături cât mai mare din cetăţenii României.Române, prin reprezentantul său, preot protopop Vasile 

Lăiu, la care C.A.R.P Bârlad a avut o participare activă. 
Astfel domnul Preşedinte a avut ocazia în discursurile 
sale să sublinieze activitatea ocultă şi de rea voinţa a 
acestor grupuri de interese care doresc acest tip de 
exploatare.

Folosindu-se de cunoştinţele sale din timpul 
profesiei sale de magistrat- procuror, dl. Mihai a 
subliniat ca planurile pentru acest tip de extrageri au 
început a fi puse în aplicare încă de acum 5-10 ani, în 
mod tendenţios şi secret, fără ca populaţia să fie 
informată. Aceste concluzii au fost trase datorită faptului 
că în decursul acestor ani, diferite firme căpuşă 
cumpărau teren la preţuri mari în zone paradoxale din 
punct de vedere agricol. De asemenea, domnul 

În acelaşi sens, un apel de solidaritate a fost preşedinte Mihai a punctat, alături de ceilalţi vorbitori, 
trimis de către preşedintele C.A.R.P „Elena Cuza” Bârlad că exploatarea gazelor de şist prin metoda hidraulică 
către toate Casele de Ajutor Reciproc din Moldova, în favorizează deşertificarea, apariţia seismelor, dar a 
care s-a tras un semnal de alarmă că regiunile selectate semnalat şi alte pagube cauzate de acest tip de 
pentru exploatare se află în pragul unei adevărate explorare şi exploatare, cum ar fi: apa potabilă şi apele 
catastrofe ecologice: “Conform informaţiilor oficiale, în subterane contaminate, soluri toxice şi radioactive, 
regiunea Moldova, forarea se va face mai ales în poluarea aerului, alunecări de teren, cancer şi boli 
judeţele Vaslui, Bacău şi Suceava, extins până în zona incurabile pentru oameni, distrugerea florei şi faunei, 
Harghitei. Astfel este în pericol întreaga Moldova şi infrastructură distrusă şi poluare fonică.
chiar întreaga ţară, deoarece zona de poluare a unei La data de 26 aprilie 2012, în cadrul unui nou 
singure sonde reprezintă un perimetru de 250 km². miting împotriva exploatării gazelor de şist prin metoda 
Pentru foraj sunt necesare cantităţi enorme de apă, care, hidraulică, realizat de asemenea cu sprijinul primăriei 
cel mai probabil, vor fi extrase din rezervele noastre de municipiului Bârlad, C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad a 
apă potabilă subterane! De asemenea, pe lânga participat cu aproximativ 2000 de membri, alături de 
chimicale toxice, apa reziduală conţine arsenic, metale ceilalţi bârlădeni, dar şi cetăţeni din alte zone ale 
grele, elemente radioactive precum uraniu si radon Moldovei. O surpriză plăcută a reprezentat susţinerea 
derivate din straturile subterane. Apa folosită NU 
POATE fi purificată! 

De asemenea, s-a studiat faptul că în zonele în 
care sunt produse gazele naturale bituminoase, ca 
urmare a contaminării cu substanţe chimice toxice, 
cancerigene, numărul de boli este creştere în mod 
dramatic: neuropatie periferică, leziuni cerebrale 
ireversibile, astm, cancer de piele, cancer testicular, 
probleme in timpul sarcinii, anemie, leucemie, insuficienţă 
renală şi multe altele.”

Astfel, conducerea C.A.R.P „Elena Cuza” Bârlad 
a chemat cetăţenii acestei ţări la solidaritate şi 
patriotism: susţineţi dreptul la viaţă al dumneavoastră şi 
al urmaşilor dumneavoastră! Spuneţi NU exploatării 
gazelor de şist prin metoda fracturării hidraulice, 
împreună cu noi!

Solidaritate pentru viaţă

Un exemplu pentru asemenea tip de solidaritate 
au dat dovadă membrii Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor ,,Elena Cuza” din Bârlad.

O delegaţie a acestei instituţii, condusă de 
preşedintele ei, magistratul Mihai Nicolaie, a participat 
sâmbătă, 19 mai, la un miting de protest organizat la 
Constanţa.

Înarmaţi cu bannere şi pancarte cu texte care 
exprimau atitudinea de protest împotriva exploatării 
gazelor de şist prin metoda fracturării hidraulice, 
bârlădenii au scandat lozinci care exprimau poziţia lor 
hotărâtă în această problemă. Organizatorii au mulţumit bârlădenilor pentru 

La microfonul mitingului a luat cuvântul şi solidaritatea cu Dobrogea şi s-au angajat să lupte şi în 
magistratul Mihai Nicolaie, care a exprimat îngrijorarea viitor împotriva celor care susţin firma Chevron să facă 
noastră faţă de pericolul unei asemenea metode de profituri pe seama suferinţelor noastre.
exploatare prin consecinţele grave asupra mediului, a  Text şi foto
vieţii noastre şi a generaţiilor viitoare.  Prof. pensionar Lucian Ravaru

Mesajul membrilor C.A.R.P.,,Elena Cuza” Bârlad

cu privire la exploatarea gazelor de șist

Stimaţi concetăţeni,

Asemeneaaltor zone ale României, Bârladul și vastele sale împrejurimi se confruntă, de un timp îndelungat, cu o 

problemă care nu va contribui mai cu nimic la bunăstarea populaţiei apte de muncă, dar în schimb am putea înregistra o catastrofă 

ecologică ale cărei efecte să se întindă pe lungimea a câtorva secole. Este vorba de exploatarea gazelor de şist prin metoda 

fracturării hidraulice, metodă profund nocivă şi cu urmări catastrofale: cutremure, deşertificare şi otrăvirea apei din pânza 

freatică.

Stimaţi concetăţeni, ni s-a spus că în judeţul Vaslui se vor face, în anul 2012, doar lucrări de explorare prin tehnologii 

convenţionale, dar noi ştim că prospecţiuni s-au făcut încă de acum cinci ani. Asta înseamnă că cei interesaţi au, în acest moment, 

toate informaţiile despre gazele de şist din jurul Bârladului. E clar că explorările se fac doar pe hârtia de calc, în realitate ei vor 

extrage gazul de şist. Nu trebuie să ne lăsăm duşi de nas şi să nu admitem exploatarea, mai ales că termenul de exploatare este 

asemănător ca formă cu termenul de explorare.

Iarăşi noi ştim că cei interesaţi fac parte din una din cele mai profitabile firme din piaţa de profil; asta înseamnă că nu 

explorează, ci exploatează gazele de şist. Este cunoscut că prima sondă de extracţie din judeţul Vaslui va fi în localitatea Pungeşti – 

Siliştea!

Nimeni nu a venit până acum în faţa bârlădenilor sau a cetăţenilor altor localităţi pentru a explica dacă fracţionarea 

hidraulică are sau nu riscuri. Dar au distribuit nişte pliante în care se spunea cât de mult vor ,,beneficia” locuitorii de pe urma 

acestei activităţi. Dar nu se spune nici o vorbă despre impactul pe care-l va avea această exploatare asupra mediului.

Pentru toate aceste motive, suntem împotriva exploatării gazelor de şist, aşa cum au procedat şi alte ţări europene, cu atât 

mai mult cu cât metodele folosite sunt foarte controversate.

Mă alătur, ca reprezentant al C.A.R.P,,Elena Cuza” Bârlad şi al celor peste 30.000 de membri din mediul urban şi rural, 

protestului bârlădenilor şi locuitorilor celorlalte localităţi limitrofe, pentru că ne simţim responsabili pentru viitorul copiilor, 

nepoţilor şi strănepoţilor noştri.

Vrem să ne păstrăm ţara întreagă, pentru ca tot întreagă s-o lăsăm moştenire urmaşilor noştri. Dar şi sănătoasă, cu natura 

ei mirifică şi cu bogăţiile ei exploatate de români, nu de străini.

Să spunem un NU hotărât extragerii gazelor de şist prin metoda fracturării hidraulice!

Protestul nostru este un gest patriotic, un gest responsabil al unor oameni responsabili.

Trăiască România!

                                                        Magistrat pensionar Nicolaie Mihai

                                                   Preşedintele C.A.R.P.,,Elena Cuza” Bârlad

Joi, 26 aprilie 2012
Andrei-Nicolae Mihai
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fracturării hidraulice, metodă profund nocivă şi cu urmări catastrofale: cutremure, deşertificare şi otrăvirea apei din pânza 

freatică.

Stimaţi concetăţeni, ni s-a spus că în judeţul Vaslui se vor face, în anul 2012, doar lucrări de explorare prin tehnologii 

convenţionale, dar noi ştim că prospecţiuni s-au făcut încă de acum cinci ani. Asta înseamnă că cei interesaţi au, în acest moment, 

toate informaţiile despre gazele de şist din jurul Bârladului. E clar că explorările se fac doar pe hârtia de calc, în realitate ei vor 

extrage gazul de şist. Nu trebuie să ne lăsăm duşi de nas şi să nu admitem exploatarea, mai ales că termenul de exploatare este 

asemănător ca formă cu termenul de explorare.

Iarăşi noi ştim că cei interesaţi fac parte din una din cele mai profitabile firme din piaţa de profil; asta înseamnă că nu 

explorează, ci exploatează gazele de şist. Este cunoscut că prima sondă de extracţie din judeţul Vaslui va fi în localitatea Pungeşti – 

Siliştea!

Nimeni nu a venit până acum în faţa bârlădenilor sau a cetăţenilor altor localităţi pentru a explica dacă fracţionarea 

hidraulică are sau nu riscuri. Dar au distribuit nişte pliante în care se spunea cât de mult vor ,,beneficia” locuitorii de pe urma 

acestei activităţi. Dar nu se spune nici o vorbă despre impactul pe care-l va avea această exploatare asupra mediului.

Pentru toate aceste motive, suntem împotriva exploatării gazelor de şist, aşa cum au procedat şi alte ţări europene, cu atât 

mai mult cu cât metodele folosite sunt foarte controversate.

Mă alătur, ca reprezentant al C.A.R.P,,Elena Cuza” Bârlad şi al celor peste 30.000 de membri din mediul urban şi rural, 

protestului bârlădenilor şi locuitorilor celorlalte localităţi limitrofe, pentru că ne simţim responsabili pentru viitorul copiilor, 

nepoţilor şi strănepoţilor noştri.

Vrem să ne păstrăm ţara întreagă, pentru ca tot întreagă s-o lăsăm moştenire urmaşilor noştri. Dar şi sănătoasă, cu natura 

ei mirifică şi cu bogăţiile ei exploatate de români, nu de străini.

Să spunem un NU hotărât extragerii gazelor de şist prin metoda fracturării hidraulice!

Protestul nostru este un gest patriotic, un gest responsabil al unor oameni responsabili.

Trăiască România!

                                                        Magistrat pensionar Nicolaie Mihai

                                                   Preşedintele C.A.R.P.,,Elena Cuza” Bârlad

Joi, 26 aprilie 2012
Andrei-Nicolae Mihai
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Mesajul Preşedintelui C.A.R.P.,,Elena Cuza” Bârlad

Stimaţi oaspeţi,
Doamnelor şi domnilor,

Bârladul – veche aşezare moldovenească cu un trecut istoric de peste opt veacuri – găzduieşte lucrările 
Consiliului Naţional al Federaţiei Naţionale <<Omenia>> a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România.

Faptul că invitaţia noastră, a C.A.R.P.,,Elena Cuza” din Bârlad, a fost acceptată, este pentru noi un motiv de 
mândrie. Mulţumim conducerii Federaţiei pentru încredere. În acest context, salutăm cu respect prezenţa celor peste 
120 de reprezentanţi ai Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, dorindu-le o activitate rodnică la 
lucrările Consiliului.

Salutăm,de asemenea, prezenţa d-lui inginer Gheorghe Chioaru, preşedintele Federaţiei Naţionale 
<<Omenia>>, a d-lui economist Giorgică Bădărău, secretarul general al Federaţiei şi, nu în ultimul rând, a d-lui 
inginer Constantin Constantinescu, primarul municipiului Bârlad. 

Mă fac mesagerul celor peste 19.000 de pensionari din Bârlad, al membrilor Casei noastre de Ajutor 
Reciproc şi al celorlalte 33 de sucursale din zonele limitrofe, pentru a ne exprima încrederea în rezolvarea 
problemelor sociale ale vârstnicilor, mai ales prin cultivarea îmbătrânirii active şi sprijinirea cooperării şi solidarităţii 
între generaţii.
De altfel, anul 2012 este anul european al îmbătrânirii active şi al solidarităţii între generaţii, ziua de 29 aprilie 
fiind dedicată acestei problematici.

Speranţele noastre, ca reprezentanţi ai unui segment important al populaţiei României, prind contur practic, 
cu atât mai mult cu cât ne aflăm încă sub impresia dangătelor de clopote care au bătut pentru viaţă în noaptea de 
Înviere, pe care acum câteva zile am serbat-o cu credinţă şi bucurie.

Trebuie să urez succes deplin lucrărilor Consiliului Naţional al Federaţiei Naţionale <<Omenia>>, lucrări 
desfăşurate în aula unuia dintre cele mai vechi licee din România, Colegiul Naţional ,,Gheorghe Roşca Codreanu”, 
ctitorit în anul 1846, în preajma Unirii Principatelor din 1859. Mulţumim conducerii Colegiului ,,Codreanu”, d-lui 
director, profesor Augustin Tomescu.

E adevărat că Federaţia suntem noi, cei de aici, dar şi asociaţiile pe care le conducem. Să muncim astfel, încât 
să fim respectaţi şi apreciaţi.

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,,Elena Cuza” din Bârlad vă urează putere de muncă în rezolvarea 
cerinţelor celor peste 1.400.000 de membri ai Federaţiei.

Sănătate şi ,,Hristos a înviat”!

Consiliului Naţional al Federaţiei Naţionale <<Omenia>> a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România

Manifestare culturală 

eveniment

În peisajul artistic al Bârladului, ieşirile „la rampă” 
ale Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena 
Cuza” au devenit obişnuite. Formaţiile artistice, înfiinţate 
din iniţiativa preşedintelui Nicolaie Mihai, completează 
ceea ce alte instituţii nu sunt în stare sau nu vor.

Aşa de exemplu, în ziua de 4 martie, 2012, pe 
scena mare a Casei de Cultură „G. Tutoveanu”, a fost 
prezentat un impresionant spectacol, realizat în 
exclusivitate cu forţele artistice ale Casei, spectacol 
prilejuit de zile importante: 1 Martie, 8 Martie şi Sfintele 
Paşti (14 aprilie).

O sală neîncăpătoare a urmărit o impresionantă 
desfăşurare de genuri muzicale, coregrafice şi recitări. A 
impresionat Grupul Coral „Crizantema” al Casei, dirijat 
de d-na înv. Maria Mihăilă, care au interpretat 
„Fantezie pentru cor”, de Ludwig von Beethoven, 
„Mama”, de I.D. Chirescu, „Brâul amestecat”, de 

Grigore şi „Horă” – solist vioară Ionuţ Tănase.Pretorian Vlaiculescu, „La noi”, de Aurel Manolache, 
Ansamblurile de dansuri populare, „Hora” şi precum şi piesele religioase „Pentru Tine, Doamne!” şi 

„Mugurelul”, au interpretat jocuri din Moldova, Oltenia şi „Mama de iubire plină”.
Ardeal, sub conducerea coregrafică a lui Aurel Gudula.Ca un ecou al grupului mare, Grupul vocal al 

În final, darul oferit tuturor femeilor de către copiilor de la C.A.R.P. a interpretat într-o manieră 
conducerea C.A.R.P. a fost unul muzical: cântăreţul vibrantă melodiile „Rugăciunea copilului meu” şi „Cântec 
Gheorghe Gheorghiu a fost invitatul special. Într-un pentru părinţi”. Au impresionat surorile Amedeea şi 
recital de aproape o oră, Gheorghe Gheorghiu şi-a Amisia Mereuţă cu cântecul „Boboceii de raţă”, dar şi 
demonstrat, încă o dată, calităţile de excelent cantautor.elevul Fabian Mereuţă cu melodia lui Ionel Tudor 

Întregul program, prezentat în modul său „Şansa-i de partea mea”.
caracteristic – exactitate, eleganţă, model de Au recitat cu patos doamnele Aneta Matei – poezia 
exprimare, vioiciune, aplomb – de prof. Gruia Novac, a proprie „Mama” – şi Valerica Pruteanu – poezia „Trenul 
scos în evidenţă capacitatea creatoare a membrilor vieţii”.
Casei de Ajutor Reciproc din Bârlad, faptul că Micuţa Aiana Manole a căpătat ropote de aplauze 
implicarea vârstnicilor şi „nepoţilor” acestora în viaţa cu un dans sud-american, pe melodia „Nosa” 
culturală a urbei poate aduce o undă de prospeţime, interpretată de brazilianul Michel Teló.
chiar într-o perioadă în care aceasta se cere cu Muzica uşoară a fost prezentă prin câţiva interpreţi 
impetuozitate.îndrăgiţi: Adrian Ailioaiei, Aneta Matei şi Maria 

E firesc, în final, să felicităm şi să aplaudăm Stupurac, spectatorii răsplătindu-i cu îndelungi aplauze.
iniţiativele conducerii C.A.R.P. „Elena Cuza” şi, mai ales, a N-a lipsit muzica populară. Excelenta interpretă 
preşedintelui Nicolaie Mihai, fără implicarea căruia nu Maria Stafie, acompaniată de virtuozul Liviu Mărgean, 
s-ar putea realiza astfel de fapte.a dăruit publicului entuziasmat un splendid colaj de 

melodii folclorice româneşti. Apoi, taraful „Junii 
G.N. CRONICĂRESCUBârladului” a interpretat câteva piese instrumentale: 

„Hora de la Chişinău”, „Sârbă” – solist clarinet Mihai Desene de Miruna Avram
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De-a lungul 

istoriei Ţărilor 

Române, şi mai Al nostru e: pământ din vechi pâmănt Se va îngrozi poporul de mişei 

târziu a României, Şi sânge din latinul nostru sânge, Vor tremura ca-n temniţi vinovaţii,

din toţi vecinii pe E trup şi os din osul nostru frânt; Ne vom lupta cu-nverşunări de lei, 

care i-am avut Un dor avem în el, şi cel mai sfânt; Şi-om dărâma Carpaţii peste ei,

unul singur nu a râvnit la teritoriile Şi nimeni astăzi nu ni-l poate înfrânge! Dacă zăgaz ne-or sta în drum Carpaţii !.

româneşti.

Acest vecin a fost MAREA NEAGRĂ! I-am moştenit tot dreptul din părinţi; Vom năvăli ca un dezastru mare,

Cei mai hulpavi râvnitori ai La şoapta lui ni se-nfioară buza; Îi vom călca-n copitele de cal,

teritoriilor româneşti au fost vecinii din În lutu-i plămădit din suferinţi, Sub roatele de tunuri şi de care…

estul şi vestul României. Strămoşii frământatei noastre ginţi; Să ştie Ungurii că-n fiecare 

În dorinţa lor pentru redobândirea Dorm, îngropaţi la Sarmisegetuza… Din noi, răsare aprigul Mihai !

teritoriilor româneşti, românii au fost 

însufleţiţi de nenumăratele versuri ale Voi, colb şi pleavă sunteţi, venetici O! noi cunoaştem bine vechiul drum

poeţilor de excepţie pe care i-a zămislit Din hoardele barbarului Atila; Tăiat de legiuni, şi ţara toată 

neamul românesc. Mă voi opri asupra Noi scutul Romei am înfipt aici.. Se scoală azi de când potop şi scrum…

unuia din poeţii români care mânat de O! pentru mari noştri mucenici Iar din mormânt cer răzbunare-acum

iubirea de neam, aşa cum remarca şi Voi, niciodată n-aţi ştiut ce-i mila ! Martirii noştri, ce-au murit pe roată!

Barbu Delavrancea, „te emoţionează şi te 

arde cu versul său”, Mircea Rădulescu. Dar astăzi sună ceasul de apoi (Selecţie de Mircea Fitcal,

Redăm mai jos 7 strofe din poezia Să vă chemăm la dreapta judecată; Consilier C.A.R.P. „ELENA CUZA” 

Ardealul, publicat în POEME EROICE la Ca uraganul năvăli-vom noi… Bârlad)

14 noiembrie 1915. Cântaţi semnalul goarne, de război!

Năpraznică va fi a noastră plată.

SINGURUL VECIN PRIETEN AL ROMÂNIEI !

ARDEALUL

Mircea Fitcal

Visul bunicului treaz

de Gruia Novac
Copilul şi copilăria

A scrie despre Copil suportă praful şi glodul... Şi chiar dacă aruncăm o privire 
pare uşor. prin şcolile de la oraş, ce-am putea vedea? Câteva-s mai 

Lăsând însă la o parte răsăriţele, pe lângă cele sărace par... palate. Dacă nu 
festivismul (cu care ne ne grăbim cu constatările, vom observa că sunt încă 
înfăşurăm adesea), e de departe de cerinţele adevărate ale unui învăţământ 
amintit că nu, singură, modern: începând cu mobilierul (mereu şi mereu 
dragostea pentru copii experimentat din punct de vedere ergonomic!) şi 
rezolvă marile şi acutele terminând cu stufoasele şi mult plicticoasele programe 
probleme sociale de acum, şcolare. Ba, în unele locuri avem bănci centenare, hărţi 

toate grevând asupra situaţiei copiilor şi tinerilor, „cuaternare”, televizoare ca-n epoca de piatră... 
punând sub semnul întrebării însăşi dezvoltarea viitoare Caietele costă o avere; până şi creta se cumpără cu 
a neamului românesc, fiinţa naţiunii noastre. parale multe, cerneala are preţ de băutură din import, 

E un truism să tot amintim că viitorul ţării îl constituie iar creioanele parcă ar fi aduse din Amazonia...
copiii, tineretul. Cineva spunea că viitorul se pregăteşte Ce vreau EU de ZIUA COPILULUI?
ieri. Dar, pierzându-l, se pare că nici azi nu mai avem Privirile neamului îndreptate spre EL. Şi grijă multă, 
preocupări care să vizeze ziua de mâine. neţărmurită şi nedrămuită. În naivitatea mea de părinte 

Priviţi-i pe copiii de acum! Bucuriile copilăriei le cam (ieri) şi bunic (azi), iată ce mai vreau pentru copii: săli de 
sunt absente. Aţi aflat în ce condiţii trăiesc şi învaţă clasă frumoase şi spaţioase, ornate cu gust funcţional-
(învaţă?!) elevii din mediul sătesc? Probabil că-s prea instructiv-educativ, bănci comode, table întregi, 
departe aşezările ţărăneşti de... Parlament, iar maşinile aparatură electronică de generaţie nouă, manuale 
luxoase ale „acestuia” – cu suspensii sensibile – nu gratuite la toate nivelele şi atrăgător tipărite, programe 

şcolare flexibile şi planuri de şcolarizare realiste, adică din clasele I-IV să li se asigure gratuitate pe mijloacele 
întocmite chiar şi cu ajutorul elevilor, cărora să li se ceară transportului în comun din localitatea unde domiciliază. 
opţiuni. Şi asta nu numai la oraş, ci mai ales în satele Celorlalţi – o reducere de 50%.
româneşti, unde aş vrea ca elevii să nu mai facă naveta N-am terminat. Dac-aş deţine puterea, aş înfiinţa 
la şcoli aflate la kilometri distanţă. De ce în localităţi, magazine speciale, în care toţi copiii să găsească 
unde nişte etnii venite de aiurea sunt majoritare, şcolile îmbrăcăminte şi încălţăminte la preţuri care să nu-i 
primare nu s-au desfiinţat, deşi numărul elevilor e mult înfricoşeze.
sub cifra admisă de... contabili?! De ce în satele Ce-ar fi să înfiinţăm un post TV condus de tineri? 
româneşti nu se întâmplă la fel?! Câte ar avea de învăţat cei mari! În fiecare localitate, 

Toate astea le vreau şi încă alte câteva pe ce-ar fi dacă legislativul şi executivul ar fi dublate de 
deasupra! organisme similare, în componenţa cărora să intre numai 

Ba, ca să fiu şi mai direct, de ZIUA COPILULUI aş copii şi tineri. N-ar fi bun şi un primar-copil?
dori ca elevilor să li se facă un cadou: tuturor celor cu Ziua Copilului, după cum vedeţi, mi-a dat prilejul 
media generală peste 7:00 să li se ofere un sejur gratuit să visez. Am visat şi v-am povestit visul. Dar dacă...
într-o tabără judeţeană dintr-o zonă pitorească. Şi mai Trăiască toţi copiii! Prin ei vom dăinui. Şi Noi şi Ţara. 
vreau: în orice împrejurare, costul transportului pe căile Mai ştiţi cum se numeşte? România.
ferate să fie redus cu 50%-75% pentru elevi, iar celor 

Mi-e dor de mine

Mi-e dor de mine, cum eram,
de adolescenţă şi de tinereţe,
de prietenii de altădată,
de tot ce-a fost fără tristeţe.

Mi-e dor de viaţa mea-n armată,
de cei cu care am lucrat
să devină ostaşii ţării,
cu meniri de necurmat.

1 iunie Mi-e dor de bucuria ce-am trăit,
când familia-mi s-a-nfiripat;

La început de iunie de mama copilului meu
Sărbătorim cu bucurie ce la îngeri a plecat.
Ziua copiilor
Şi a lor copilărie. Mi-e dor de ai mei părinţi

şi de fraţi, ce nu mai sunt;
Cu grijă îi veghem, de colegii mei de armă,
Să crească în sănătate; luaţi de abisul crunt.
Silitori să fie-n viaţă,
De carte să aibă parte. Trăiesc singur, mi-e dor de mine,

mi-e dor de cum am fost cândva,
Ei sunt viitorul lumii, deşi înţeleg că nu se poate...
Noi doar lor le dăruim Speranţa-mi nu va înceta!
Dragostea şi munca noastră,
Îi ocrotim şi îi iubim! Ioan STAŞ

„Copilărie, să nu treci,
De ce să ne grăbim?
Cu noi, să stai mai mult,
Nu vrem să-mbătrânim!”

O floare de copil

de Rareş Ştefan Grădinaru – 
10 ani

De multe ori
Îmi pun o întrebare,
Ce-i bine ca să fii,
Copil sau floare?
De eşti copil
Creşti mare, fără griji
Şi eşti iubit la infinit
De-acei ce viaţa-n dar 
Ţi-au oferit.
Dar nici o floare
Nu e rău să fii,
Aduci mireasmă şi culoare
Şi faci o lume-ncântătoare.
Copil frumos sau floare 
parfumată
Orice ai fi, de eşti iubit,
Aduci lumină în astă lume
Pe care toţi o vrem senină.
Acum în prag de vară,
Să-mi spuneţi voi
Ce-aţi fost cândva copii ca noi,
Că am dreptate când afirm:
Nu e nimic mai sfânt
Pe-acest pământ,
Decât un copilaş zâmbind
C-o floare-n mână strălucind.
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De-a lungul 

istoriei Ţărilor 

Române, şi mai Al nostru e: pământ din vechi pâmănt Se va îngrozi poporul de mişei 
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poeţilor de excepţie pe care i-a zămislit Din hoardele barbarului Atila; Tăiat de legiuni, şi ţara toată 
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Mircea Fitcal
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de adolescenţă şi de tinereţe,
de prietenii de altădată,
de tot ce-a fost fără tristeţe.

Mi-e dor de viaţa mea-n armată,
de cei cu care am lucrat
să devină ostaşii ţării,
cu meniri de necurmat.

1 iunie Mi-e dor de bucuria ce-am trăit,
când familia-mi s-a-nfiripat;

La început de iunie de mama copilului meu
Sărbătorim cu bucurie ce la îngeri a plecat.
Ziua copiilor
Şi a lor copilărie. Mi-e dor de ai mei părinţi

şi de fraţi, ce nu mai sunt;
Cu grijă îi veghem, de colegii mei de armă,
Să crească în sănătate; luaţi de abisul crunt.
Silitori să fie-n viaţă,
De carte să aibă parte. Trăiesc singur, mi-e dor de mine,

mi-e dor de cum am fost cândva,
Ei sunt viitorul lumii, deşi înţeleg că nu se poate...
Noi doar lor le dăruim Speranţa-mi nu va înceta!
Dragostea şi munca noastră,
Îi ocrotim şi îi iubim! Ioan STAŞ

„Copilărie, să nu treci,
De ce să ne grăbim?
Cu noi, să stai mai mult,
Nu vrem să-mbătrânim!”

O floare de copil

de Rareş Ştefan Grădinaru – 
10 ani

De multe ori
Îmi pun o întrebare,
Ce-i bine ca să fii,
Copil sau floare?
De eşti copil
Creşti mare, fără griji
Şi eşti iubit la infinit
De-acei ce viaţa-n dar 
Ţi-au oferit.
Dar nici o floare
Nu e rău să fii,
Aduci mireasmă şi culoare
Şi faci o lume-ncântătoare.
Copil frumos sau floare 
parfumată
Orice ai fi, de eşti iubit,
Aduci lumină în astă lume
Pe care toţi o vrem senină.
Acum în prag de vară,
Să-mi spuneţi voi
Ce-aţi fost cândva copii ca noi,
Că am dreptate când afirm:
Nu e nimic mai sfânt
Pe-acest pământ,
Decât un copilaş zâmbind
C-o floare-n mână strălucind.
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Ce reprezintă ziua de 
1 iunie

,,Ziua internaţională a 
copilului”, pentru fiecare 

dintre noi

Ziua copilului a 
fo s t  s ă r b ă t o r i t ă  
pentru prima dată la 
23 aprilie 1920. Este 
ziua în care fiecare 
din noi îşi aminteşte de 
propria copilărie şi 
poate o retrăim prin 
ochii propriului copil.

E s t e  o  z i  
specială pentru toată 
lumea, aşadar trebuie 
cinstită ca atare. o 

putem face mergând cu copiii la diferite 
evenimente organizate pentru ei, pentru că 
este o zi a distracţiei şi jocurilor copilăriei. 
Oricât de ocupaţi am fi, să ne desprindem 
măcar câteva ore de muncă şi răspunderile 
noastre şi să ne facem timp măcar pentru 
diferite activităţi în casă: desenat, colorat, 
lucru manual, jocuri diferite, dacă timpul nu ne 
permite mai mult, pentru a merge într-un parc, 
la o expoziţie etc. Spun acest lucru deoarece 
copiii sunt foarte curioşi când vine vorba de 
ceea ce se întâmplă în jurul lor, căutând tot 
timpul să atingă ceva cu care să se joace şi să 
pună întrebări despre orice văd în jurul lor. 
Această zi este un mare prilej pentru noi de 
a-i sărbători, de a le oferi un sprijin, de a-i 
aprecia, de a-i iubi şi, de ce nu, de a-i pregăti 
pentru un viitor sănătos, fericit, plin de 
succese.

1 iunie, ,,Ziua internaţională a 
copilului”, trebuie să însemne: multe bucurii 
pentru ei, baloane colorate, jucării, dulciuri, 
hăinuţe noi, jocuri şi distracţii în parcuri, 
prieteni noi, generozitate, dragoste, inocenţă, 
puritate, duioşie, pictură, dansuri, plimbări, 
desene pe asfalt, filme, felicitări.

Iată câte lucruri frumoase putem oferi 
copiilor noştri!

Nu-i neglijaţi! Indiferent de vârstă, ei 
aşteaptă şi se vor bucura de toate 
SURPRIZELE unei zile reuşite. De noi depind 
toate aceste frumuseţi!

Corneliu Croitoru

Amintiri

Fiecare om îşi are amintirile lui. Le purtăm ascunse în noi 
şi nu le stăpânim. Ies uneori la suprafaţă nechemate.

Şi eu am amintirile mele:
- amintiri trecătoare;
- amintiri înălţătoare;
- amintiri liniştitoare;
- amintiri plictisitoare.
Unele păstrează memoria, altele pier.
Cele frumoase rămân.
Deşi anii mă-nfăşoară,
Nu mi-e greu a face un vers,
Amintindu-mi de-o frumoasă
Ce din minte nu s-a şters.

*
Mi-aduc aminte ziua când i-am spus că e frumoasă, 
M-a privit atunci uimită, cu ochi dulci ca de mireasă;
N-a răspuns, iar în tăcerea care ne-a împresurat
Am lăsat gândul să zboare..., cu bineţe am plecat.

Îmi aduc aminte ziua când întâi ne-am sărutat,
Mă simţeam uşor şi slobod, parcă eram înaripat.
Chipul ei se transformase în regina nopţii, clare;
Era un bujor în floare aprinsă, scânteietoare.

Îmi aduc aminte ziua când, în doi, pe plajă-am stat,
Iar de mână, cu plăcere, pe faleză ne-am plimbat;
Nu ştiu dacă se va-ntoarce timpu' acela fericit,
Ştiu însă că noi atuncea, ne-am plăcut şi ne-am dorit.

Îmi aduc aminte ziua, când în valuri ne-am jucat,
Şi cum joaca asta-n apă pe-amândoi ne-a încântat.
I se despletise părul, arăta ca o fetiţă
Ce se bucura de vară şi uitase de fundiţă.

Prietenia asta mare nu se va uita nicicând,
Ca o marcă s-a lipit şi de suflet şi în gând;
Ea rămâne-o amintire vie şi înălţătoare
Neuitată şi păstrată de la noi până la soare.

col. (r) Ioan STAŞ
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Ziua copilului în lume
“Copilăria nu este de la naştere până la o 

anumită vârstă, iar la o anumită vârstă copilul a crescut 
şi ia toate lucrurile copilăreşti şi le pune la o parte.  
Copilăria este regatul unde nu moare nimeni.”

Stephanie Meyer

Data Zilei copilului variază foarte mult între 
ţări. Aproximativ 30 de state au preluat data de 1 iunie 
de la China şi SUA.
- Argentina sărbătoreşte Ziua copilului în a doua 

duminică din luna august.
- Australia sărbătoreşte în prima duminică din luna 

iulie.
- Brazilia sărbătoreşte în data de 12 octombrie.
- Cuba sărbătoreşte în a treia duminică din luna iulie.
- Germania: de la reunificare, se sărbătoreşte la 

data de 1 iunie din timpul DDR-ului şi în data de 20 
septembrie în timpul RFG.

- India sărbătoreşte Ziua copilului în data de 14 
noiembrie.

- Japonia în ziua de 5 mai.
- Mexic la 30 aprilie.
- Polonia la 1 iunie.
- Turcia sărbătoreşte în data de 23 aprilie.
- Ungaria sărbătoreşte în ultima duminică a lunii mai.

Oricum, indiferent de zi şi de ţară, Ziua copilului 
este marcată prin poezii recitate de copii, petreceri, 
scenete şi diferite acţiuni unde sunt implicaţi copii sau 
dedicate acestora.

1 iunie este ziua în care toţi copiii trebuie să se 
simtă bine, să primească cadouri, să se distreze 
împreună.

Prof. Doiniţa Grigore,
Şcoala Gara Banca

Fii cuminte, copil drag!
                           

Aiana Manole – 8 ani

Fii cuminte, drag copile, poartă-te frumos şi bine,
Căci la om, buna purtare este ca la pom o floare,
Fii cuminte, că-ţi stă bine!

Fii cuminte, fără ură şi cu cei mai mici ca tine!
Dă răspuns la întrebare, blând şi fără supărare!
Fii cuminte, că-ţi stă bine!

Când vei fi ca fiecare, blând, cuminte şi voios, 
Toţi te vor vorbi de bine şi-or privi cu drag la tine,
Fii cuminte, că-i frumos!

30 Iunie – DE ZIUA 
ÎNVĂŢĂTORULUI -  ZIUA ÎN 

CARE ŞI REGII VISEAZĂ SĂ FIE 
ÎNVĂŢĂTORI

 
Propovăduind lumina  şi adevărul

 
 „În fiecare din noi sălăşluieşte şi dăinuie peste ani 

imaginea  unui dascăl distins care ne-a purtat paşii spre lumea 
mirifică a cărţilor. Trec anii peste noi, dar dascălul rămâne fără 
vârstă. De când dăinuieşte sub soare, poporul român şi-a aşezat 
la rang de cinste dascălii, care au propovăduit lumină şi adevăr, 
semănând în sufletele pline de candoare înalte virtuţi care-l 
înnobilează pe om.

Dascălul … învăţătorul … apostolul totodată a vărsat din 
preaplinul său înţelepciune; a lăudat şi a certat, a mustrat cu 
blândeţe.

Chipul lui străbate timpul de departe; este zugrăvit în slove 
frumoase şi imaginile lui prind viaţă în foile îngălbenite ale 
vremii. Deşi mereu altul în timpuri, el rămâne mereu acelaşi. 
Coboară din spiţa celor trimişi în  lume să răspândească prin har 
adevărul.

Prin vocaţie, dascălul autentic pare a fi un Demiurg, pentru 
că el desăvârşeşte minunea creaţiei în sufletele tinere. Înscris în 
veşmintele învăţăturii el străbate timpul, îndeplinind destine.”

Apostol fără vârstă,
Marcela POGHIRCA– Ion POGHIRCA 

La mulţi ani, învăţătorule, rege neîncoronat al educaţiei!
 
Să trăiţi ani mulţi,  scumpii noştri  învăţători!
 

„Între diferitele îndeletniciri, aceea a învăţătorului e mai grea,                                                                       
mai demnă de al nostru respect şi recunoştinţă”

(Gh. Asachi)

Dascălul, nu se împotriveşte  trecerii peste ani…  el îşi duce  
misiunea până la capăt, deoarece:

Numai el ştie să dea mai mult decât poate, 
Numai el ştie să vadă mai mult decât este de văzut,
Numai el ştie să jertfească mai mult decât are, 
Numai el ştie să încredinţeze mai mult decât cred.
 
     SUNTEM NOI… ELEVII CLASEI a III-a STEP BY STEP

înv. Marcela POGHIRCA, Ion POGHIRCA

La mulţi ani, dragi învăţători !!!
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a-i sărbători, de a le oferi un sprijin, de a-i 
aprecia, de a-i iubi şi, de ce nu, de a-i pregăti 
pentru un viitor sănătos, fericit, plin de 
succese.

1 iunie, ,,Ziua internaţională a 
copilului”, trebuie să însemne: multe bucurii 
pentru ei, baloane colorate, jucării, dulciuri, 
hăinuţe noi, jocuri şi distracţii în parcuri, 
prieteni noi, generozitate, dragoste, inocenţă, 
puritate, duioşie, pictură, dansuri, plimbări, 
desene pe asfalt, filme, felicitări.

Iată câte lucruri frumoase putem oferi 
copiilor noştri!

Nu-i neglijaţi! Indiferent de vârstă, ei 
aşteaptă şi se vor bucura de toate 
SURPRIZELE unei zile reuşite. De noi depind 
toate aceste frumuseţi!

Corneliu Croitoru

Amintiri

Fiecare om îşi are amintirile lui. Le purtăm ascunse în noi 
şi nu le stăpânim. Ies uneori la suprafaţă nechemate.

Şi eu am amintirile mele:
- amintiri trecătoare;
- amintiri înălţătoare;
- amintiri liniştitoare;
- amintiri plictisitoare.
Unele păstrează memoria, altele pier.
Cele frumoase rămân.
Deşi anii mă-nfăşoară,
Nu mi-e greu a face un vers,
Amintindu-mi de-o frumoasă
Ce din minte nu s-a şters.

*
Mi-aduc aminte ziua când i-am spus că e frumoasă, 
M-a privit atunci uimită, cu ochi dulci ca de mireasă;
N-a răspuns, iar în tăcerea care ne-a împresurat
Am lăsat gândul să zboare..., cu bineţe am plecat.

Îmi aduc aminte ziua când întâi ne-am sărutat,
Mă simţeam uşor şi slobod, parcă eram înaripat.
Chipul ei se transformase în regina nopţii, clare;
Era un bujor în floare aprinsă, scânteietoare.

Îmi aduc aminte ziua când, în doi, pe plajă-am stat,
Iar de mână, cu plăcere, pe faleză ne-am plimbat;
Nu ştiu dacă se va-ntoarce timpu' acela fericit,
Ştiu însă că noi atuncea, ne-am plăcut şi ne-am dorit.

Îmi aduc aminte ziua, când în valuri ne-am jucat,
Şi cum joaca asta-n apă pe-amândoi ne-a încântat.
I se despletise părul, arăta ca o fetiţă
Ce se bucura de vară şi uitase de fundiţă.

Prietenia asta mare nu se va uita nicicând,
Ca o marcă s-a lipit şi de suflet şi în gând;
Ea rămâne-o amintire vie şi înălţătoare
Neuitată şi păstrată de la noi până la soare.

col. (r) Ioan STAŞ
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Ziua copilului în lume
“Copilăria nu este de la naştere până la o 

anumită vârstă, iar la o anumită vârstă copilul a crescut 
şi ia toate lucrurile copilăreşti şi le pune la o parte.  
Copilăria este regatul unde nu moare nimeni.”

Stephanie Meyer

Data Zilei copilului variază foarte mult între 
ţări. Aproximativ 30 de state au preluat data de 1 iunie 
de la China şi SUA.
- Argentina sărbătoreşte Ziua copilului în a doua 

duminică din luna august.
- Australia sărbătoreşte în prima duminică din luna 

iulie.
- Brazilia sărbătoreşte în data de 12 octombrie.
- Cuba sărbătoreşte în a treia duminică din luna iulie.
- Germania: de la reunificare, se sărbătoreşte la 

data de 1 iunie din timpul DDR-ului şi în data de 20 
septembrie în timpul RFG.

- India sărbătoreşte Ziua copilului în data de 14 
noiembrie.

- Japonia în ziua de 5 mai.
- Mexic la 30 aprilie.
- Polonia la 1 iunie.
- Turcia sărbătoreşte în data de 23 aprilie.
- Ungaria sărbătoreşte în ultima duminică a lunii mai.

Oricum, indiferent de zi şi de ţară, Ziua copilului 
este marcată prin poezii recitate de copii, petreceri, 
scenete şi diferite acţiuni unde sunt implicaţi copii sau 
dedicate acestora.

1 iunie este ziua în care toţi copiii trebuie să se 
simtă bine, să primească cadouri, să se distreze 
împreună.

Prof. Doiniţa Grigore,
Şcoala Gara Banca

Fii cuminte, copil drag!
                           

Aiana Manole – 8 ani

Fii cuminte, drag copile, poartă-te frumos şi bine,
Căci la om, buna purtare este ca la pom o floare,
Fii cuminte, că-ţi stă bine!

Fii cuminte, fără ură şi cu cei mai mici ca tine!
Dă răspuns la întrebare, blând şi fără supărare!
Fii cuminte, că-ţi stă bine!

Când vei fi ca fiecare, blând, cuminte şi voios, 
Toţi te vor vorbi de bine şi-or privi cu drag la tine,
Fii cuminte, că-i frumos!

30 Iunie – DE ZIUA 
ÎNVĂŢĂTORULUI -  ZIUA ÎN 

CARE ŞI REGII VISEAZĂ SĂ FIE 
ÎNVĂŢĂTORI

 
Propovăduind lumina  şi adevărul

 
 „În fiecare din noi sălăşluieşte şi dăinuie peste ani 

imaginea  unui dascăl distins care ne-a purtat paşii spre lumea 
mirifică a cărţilor. Trec anii peste noi, dar dascălul rămâne fără 
vârstă. De când dăinuieşte sub soare, poporul român şi-a aşezat 
la rang de cinste dascălii, care au propovăduit lumină şi adevăr, 
semănând în sufletele pline de candoare înalte virtuţi care-l 
înnobilează pe om.

Dascălul … învăţătorul … apostolul totodată a vărsat din 
preaplinul său înţelepciune; a lăudat şi a certat, a mustrat cu 
blândeţe.

Chipul lui străbate timpul de departe; este zugrăvit în slove 
frumoase şi imaginile lui prind viaţă în foile îngălbenite ale 
vremii. Deşi mereu altul în timpuri, el rămâne mereu acelaşi. 
Coboară din spiţa celor trimişi în  lume să răspândească prin har 
adevărul.

Prin vocaţie, dascălul autentic pare a fi un Demiurg, pentru 
că el desăvârşeşte minunea creaţiei în sufletele tinere. Înscris în 
veşmintele învăţăturii el străbate timpul, îndeplinind destine.”

Apostol fără vârstă,
Marcela POGHIRCA– Ion POGHIRCA 

La mulţi ani, învăţătorule, rege neîncoronat al educaţiei!
 
Să trăiţi ani mulţi,  scumpii noştri  învăţători!
 

„Între diferitele îndeletniciri, aceea a învăţătorului e mai grea,                                                                       
mai demnă de al nostru respect şi recunoştinţă”

(Gh. Asachi)

Dascălul, nu se împotriveşte  trecerii peste ani…  el îşi duce  
misiunea până la capăt, deoarece:

Numai el ştie să dea mai mult decât poate, 
Numai el ştie să vadă mai mult decât este de văzut,
Numai el ştie să jertfească mai mult decât are, 
Numai el ştie să încredinţeze mai mult decât cred.
 
     SUNTEM NOI… ELEVII CLASEI a III-a STEP BY STEP

înv. Marcela POGHIRCA, Ion POGHIRCA

La mulţi ani, dragi învăţători !!!
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PERSONALITĂŢI ALE MUZICII

Neculai Gheţău,
profesor pensionar

    

“Un om, un suflet, un cântec”
Constantin CLISU

, 
„Prieten şi sfătuitor”

IOAN TIMUŞ

Î n  anu l  1966 ,  după  Timuş, ajutat de prof. Beceru Virgil şi de subsemnatul, a fost 
absolvirea Institutului Pedagogic răsplătită cu diferite distincţii. Astfel, corul a ocupat 
de 3 ani, Facultatea de Muzică, întotdeauna locul I la diferite concursuri orăşeneşti şi 
am fost încadrat la Liceul regionale. În anul 1969 a primit premiul special al Comitetului 
Pedagogic „AL. VLAHUŢĂ”, de Stat pentru Cultură şi Artă, iar în anul 1972 a fost distins, la 
renumit lăcaş de învăţământ Suceava, cu premiul I pe ţară. 

pentru Bârlad şi pe care l-am absolvit şi eu în 1956. O deosebită activitate a desfăşurat profesorul Timuş şi la 
La „Al.Vlahuţă” am cunoscut pe viitorii mei Formaţia Corală „Armonia” a Sindicatului 

colegi de catedră: I.Mihăilescu, Virgil Beceru, Învăţământ Bârlad, formaţie participantă la 
C. Mirodoni şi, în mod deosebit, pe şeful toate manifestările corale locale şi 
catedrei, prof. Ioan Timuş. Ca orice novice în republicane, manifestări încununate de succese 
ale meseriei, am căutat să mă „dau mare”, deosebite, materializate în numeroase premii 
să-mi impun cunoştinţele muzicale şi şi distincţii datorate inimosului dirijor şi 
pedagogice, fiind temperat la timp de „şeful” colaboratorilor săi.
şi bunul meu sfătuitor în activitatea cu elevii de Ca bun prieten şi călăuzitor în activitatea 
15-18 ani, cu totul deosebiţi faţă de cei pentru mea la catedra de muzică, de multe ori a fost 
care mă pregătisem (clasele V- VIII). invitat în familia mea ( dumnealui fiind singur) 

Din destăinuirile amicale „la un pahar de cu diferite prilejuri aniversare.
vorbă”, am aflat că domnul Timuş fusese După pensionare, mutându-se la Bucureşti 
transferat ca profesor de muzică la Şcoala la sugestia fiicei sale, nu am mai avut legături 
Pedagogică în 1959, înzestrat cu o voinţă decât prin telefon, aflând de la un timp că se 
demnă de invidiat, o temeinică pregătire mişca foarte greu. 
pedagogică şi de specialitate, pasionat cum nu La ultimul telefon dat, cu prilejul zilei sale 
mai poate fi un om şi cu mare dragoste pentru elevi. I-am de naştere (28 ianuarie) doamna mi-a spus că bunul meu 
acceptat necondiţionat îndrumările şi sfaturile aproape prieten şi sfătuitor a plecat la cele veşnice, acolo unde nu este 
părinteşti în ale educaţiei muzicale. De la venirea sa la această durere, nici întristare, nici suspin, ci viaţă fără de sfârşit, cei 
şcoală, Corul a trecut de treapta de cel mai bun cor din oraş, care am rămas, urmând să-i păstrăm o veşnică şi caldă 
atingând perfecţiunea sub bagheta domniei sale. O grijă amintire.
deosebită a avut-o pentru perfecţionarea corului, pentru Prof.pens. 
recrutarea celor mai buni corişti, pentru selecţionarea celor N. Gheţău
mai reprezentative lucrări corale ale unor renumiţi 
compozitori precum: Schubert („Ecoul”), 
Mozart („Cântec de leagăn”), Ceaikovski 
(„Canţoneta napolitană”), Gavriil Musicescu 
(„Stăncuţa”), I. Vidu („Preste deal”, „Negruţa”, 
„Ana Lugojana”), Gheorghe Cucu („Mândra 
mea”), Gh. Danga („Sârba pe loc”), J. Strauss 
(„Dunărea albastră”) şi multe altele.

Ceea ce a reuşit profesorul Timuş să 
realizeze a fost să insufle şi elevilor dragostea 
pentru această formă de activitate artistică, să 
facă din fiecare corist, viitor învăţător, şi un bun 
dirijor în satul în care va funcţiona.

Munca migăloasă, asiduă, depusă de 
coriştii îndrumaţi şi pregătiţi de profesorul Ioan 

Corul „Armonia” la cea de a II-a etapă a concursului coral „Cântare patriei”
(Roman - oct. 1972)

Corul „Armonia” la cea de a II-a etapă a concursului coral „Cântare patriei”
(Roman - oct. 1972)

MEDICUL VĂ SCRIE
Motto: “ Fiecare vârstă are legile ei.”

                                                (C.A. Rosetti)

Am început să lentile ce vor permite citirea clară de  la 35-40 cm.  Pentru 
discutăm, în numărul cazul în care există deja o hipermetropie (dificultăţi de 
p r e c e d e n t  a l  focalizare a imaginilor apropiate la tineri şi copii, de obicei 
revistei ,  despre congenital), miopie (imaginile aflate la distanţă sunt neclare) 
m o d i f i c ă r i l e  sau astigmatism (curbura corneei este inegală, generând 
f iziologice care distorsiuni în câmpul vizual, înceţoşare parţială a imaginii), 
apar odată cu sunt mai multe opţiuni. Nu mai trebuie să folosiţi două perechi 
înaintarea în vârstă. de ochelari, întrucât tehnica modern vî oferă posibilitatea 
Vă mai amintiţi, utilizării unor lentil bifocal sau chiar trifocale. Pentru aceia 

probabil, despre simptomele date de scăderea acuităţii care, din motive estetice, nu doresc să poarte ochelari, există  
auditive... V-am promis atunci că vom continua periplul nostru varianta lentilelor de contact bifocale sau multifocale.
prin...”ale bătrâneţii valuri”...vorbind despre presbiopie sau Putem scăpa de nevoia de a schimba periodic lentilele 
scăderea acuităţii vizuale odată cu trecerea anilor. Încă de la pentru citit, cu ajutorul unor intervenţii chirurgicale. Cel mai 
început aş dori să vă reamintesc faptul că, atât presbiacuzia, des folosite sunt intervenţiile intraoculare. Se extrage 
cât şi presbiopia, nu sunt incluse în categoria „boli”. Ele cristalinul natural din interiorul ochiului, apoi se implantează o 
constituie modificări fireşti, pentru care medicina modernă lentilă multifocală, care se poate personaliza în funcţie de 
oferă soluţii capabile să asigure o compensare eficientă şi nevoile pacientului de a vedea clar la toate distanţele. Durata 
sigură a acestor pierderi. intervenţiei este de ordinul minutelor, iar pacientul poate 

Presbiopia reprezintă un fenomen destul de neplăcut pe pleca acasă în aceeaşi zi.
care îl observă toţi oamenii în jurul vârstei de 40 de ani. Ce se În concluzie, medicina dispune  în acest moment de 
întâmplă? Constatăm că, la distanţa normală de citit, începem numeroase opţiuni de corecţie a presbiopiei, medicul 
să vedem  literele în ceaţă şi, pentru a clarifica imaginea, oftalmolog alegând, împreună cu pacientul, soluţia adaptată 
îndepărtam din ce în ce mai mult cartea sau ziarul, la nevoia şi situaţia fiecăruia, în urma unei evaluări 
înceţosarea vederii la lucrul la computer, la cusut, la ales minuţioase.  Ca şi protezele auditive, despre care v-am vorbit 
orezul de neghină etc. Simultan pot apărea şi dureri oculare în numărul precedent al revistei, şi ochelarii sunt dispozitive 
sau de cap (cefalee). Primul semn care atrage atenţia este că medicale care trebuie achiziţionate NUMAI pe bază de 
persoana respectivă începe să îndepărteze cartea (dacă recomandare medicală primită de la specialist. Orice 
este vorba de citit) pentru a vedea mai bine şi până la urmă abatere de la această regulă vă poate aduce, în timp, grave 
acest fenomen se agravează şi practic “nu-i mai ajung neplăceri.
mâinile”. Vă reamintim faptul că puteţi beneficia de consult 

Care este cauza apariţiei presbiopiei? Pentru a crea o oftalmologic de specialitate în cabinetul medical de la 
imagine, ochiul utilizează două structuri pentru a capta lumina C.A.R.P. „Elena Cuza” din Bârlad. 
reflectată de obiecte: corneea, suprafaţa clară a ochiului şi Vă aşteptăm cu drag!
cristalinul, o structură clară şi rotundă. Aceste două structuri În numărul următor al revistei vă propun să discutăm 
refractă lumina care intră în ochi, pentru a proiecta imaginea despre o problemă tot mai frecventă, ce apare, din pacate, 
pe retină. atât la tineri, cât şi la vârstnici, şi care dă multe bătăi de cap 

Spre deosebire de cornee, cristalinul este flexibil şi îşi medicilor şi pacienţilor deopotrivă: tinitusul (acufenele sau 
poate modifica forma cu ajutorul muşchiului circular din jurul ţiuitul urechilor). Odată cu ănaintarea în vârstă, acufenele 
lui. Atunci când priviţi în plan îndepărtat, muşchiul ciliar se sunt tot mai frecvente şi, de multe ori, acompaniază 
relaxează.  Când priviţi în plan apropiat, muşchiul se presbiacuzia. Care sunt soluţiile modern ş ice trebuie să faceţi 
contractă  şi cristalinul se curbează, schimbând puterea de în această situaţie…veţi afla răsfoind paginile revistei 
focalizare. În general se consideră că presbiopia este noastre.
provocată de scăderea flexibilităţii cristalinului pe masura  Până la o nouă întâlnire scrisă, vă doresc să aveţi 
înaintării  în vârstă.  Acesta nu işi mai poate schimba forma şi sănătate, că-i mai bună decât toate şi…nu uitaţi că, în ciuda 
nu mai poate focaliza corect imaginile de aproape. presbiopiei…”Ceea ce un bătrân vede stând jos, un tânăr nu 

Nu s-au descoperit metode de prevenire a apariţiei poate vedea stând în picioare.”  (Gustave Flaubert)
presbiopiei. Ce-i de făcut? Cu stimă,

Cel mai des se apelează la purtarea ochelarilor cu Dr. Marina Prunea

Dragi cititori, 
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m o d i f i c ă r i l e  sau astigmatism (curbura corneei este inegală, generând 
f iziologice care distorsiuni în câmpul vizual, înceţoşare parţială a imaginii), 
apar odată cu sunt mai multe opţiuni. Nu mai trebuie să folosiţi două perechi 
înaintarea în vârstă. de ochelari, întrucât tehnica modern vî oferă posibilitatea 
Vă mai amintiţi, utilizării unor lentil bifocal sau chiar trifocale. Pentru aceia 

probabil, despre simptomele date de scăderea acuităţii care, din motive estetice, nu doresc să poarte ochelari, există  
auditive... V-am promis atunci că vom continua periplul nostru varianta lentilelor de contact bifocale sau multifocale.
prin...”ale bătrâneţii valuri”...vorbind despre presbiopie sau Putem scăpa de nevoia de a schimba periodic lentilele 
scăderea acuităţii vizuale odată cu trecerea anilor. Încă de la pentru citit, cu ajutorul unor intervenţii chirurgicale. Cel mai 
început aş dori să vă reamintesc faptul că, atât presbiacuzia, des folosite sunt intervenţiile intraoculare. Se extrage 
cât şi presbiopia, nu sunt incluse în categoria „boli”. Ele cristalinul natural din interiorul ochiului, apoi se implantează o 
constituie modificări fireşti, pentru care medicina modernă lentilă multifocală, care se poate personaliza în funcţie de 
oferă soluţii capabile să asigure o compensare eficientă şi nevoile pacientului de a vedea clar la toate distanţele. Durata 
sigură a acestor pierderi. intervenţiei este de ordinul minutelor, iar pacientul poate 

Presbiopia reprezintă un fenomen destul de neplăcut pe pleca acasă în aceeaşi zi.
care îl observă toţi oamenii în jurul vârstei de 40 de ani. Ce se În concluzie, medicina dispune  în acest moment de 
întâmplă? Constatăm că, la distanţa normală de citit, începem numeroase opţiuni de corecţie a presbiopiei, medicul 
să vedem  literele în ceaţă şi, pentru a clarifica imaginea, oftalmolog alegând, împreună cu pacientul, soluţia adaptată 
îndepărtam din ce în ce mai mult cartea sau ziarul, la nevoia şi situaţia fiecăruia, în urma unei evaluări 
înceţosarea vederii la lucrul la computer, la cusut, la ales minuţioase.  Ca şi protezele auditive, despre care v-am vorbit 
orezul de neghină etc. Simultan pot apărea şi dureri oculare în numărul precedent al revistei, şi ochelarii sunt dispozitive 
sau de cap (cefalee). Primul semn care atrage atenţia este că medicale care trebuie achiziţionate NUMAI pe bază de 
persoana respectivă începe să îndepărteze cartea (dacă recomandare medicală primită de la specialist. Orice 
este vorba de citit) pentru a vedea mai bine şi până la urmă abatere de la această regulă vă poate aduce, în timp, grave 
acest fenomen se agravează şi practic “nu-i mai ajung neplăceri.
mâinile”. Vă reamintim faptul că puteţi beneficia de consult 

Care este cauza apariţiei presbiopiei? Pentru a crea o oftalmologic de specialitate în cabinetul medical de la 
imagine, ochiul utilizează două structuri pentru a capta lumina C.A.R.P. „Elena Cuza” din Bârlad. 
reflectată de obiecte: corneea, suprafaţa clară a ochiului şi Vă aşteptăm cu drag!
cristalinul, o structură clară şi rotundă. Aceste două structuri În numărul următor al revistei vă propun să discutăm 
refractă lumina care intră în ochi, pentru a proiecta imaginea despre o problemă tot mai frecventă, ce apare, din pacate, 
pe retină. atât la tineri, cât şi la vârstnici, şi care dă multe bătăi de cap 

Spre deosebire de cornee, cristalinul este flexibil şi îşi medicilor şi pacienţilor deopotrivă: tinitusul (acufenele sau 
poate modifica forma cu ajutorul muşchiului circular din jurul ţiuitul urechilor). Odată cu ănaintarea în vârstă, acufenele 
lui. Atunci când priviţi în plan îndepărtat, muşchiul ciliar se sunt tot mai frecvente şi, de multe ori, acompaniază 
relaxează.  Când priviţi în plan apropiat, muşchiul se presbiacuzia. Care sunt soluţiile modern ş ice trebuie să faceţi 
contractă  şi cristalinul se curbează, schimbând puterea de în această situaţie…veţi afla răsfoind paginile revistei 
focalizare. În general se consideră că presbiopia este noastre.
provocată de scăderea flexibilităţii cristalinului pe masura  Până la o nouă întâlnire scrisă, vă doresc să aveţi 
înaintării  în vârstă.  Acesta nu işi mai poate schimba forma şi sănătate, că-i mai bună decât toate şi…nu uitaţi că, în ciuda 
nu mai poate focaliza corect imaginile de aproape. presbiopiei…”Ceea ce un bătrân vede stând jos, un tânăr nu 

Nu s-au descoperit metode de prevenire a apariţiei poate vedea stând în picioare.”  (Gustave Flaubert)
presbiopiei. Ce-i de făcut? Cu stimă,

Cel mai des se apelează la purtarea ochelarilor cu Dr. Marina Prunea

Dragi cititori, 



28 Viaţa noastră 29Viaţa noastră

Identificarea şi educaţia copiilor supradotaţi
      
Prin «gifted education» se respectă natura divină a omului şi nu omul-marfă, omul de consum.
Noi promovăm omul creator, omul capabil să-şi dezvolte potenţialele.

Florian Colceag, preşedinte al IRSCA Gifted Education

Supradotarea este o manifestare umană deosebită, cu § Nivele de dezvoltare;
multiple faţete, având ca element comun excepţionalitatea şi § Dezvoltările asimetrice (asincrone) ale copiilor 
fiind realizată prin combinarea fericită a unor capacităţi înzestraţi;
intelectuale şi aptitudini deosebite cu anumite trăsături de § Nivelele dezintegrării pozitive;
—personalitate (şi în condiţiile unui mediu socio-familial- § Natura şi conceptele despre inteligenţa şi 
cultural favorizant). Copiii supradotaţi nu constituie un grup creativitatea umană: modele şi teorii, modelul inteligenţei 
populaţional omogen. Nu se poate vorbi de un profil psihologic multiple;
unic. Totuşi, supradotaţii constituie un grup aparte, care se § Modele şi teorii asupra supradotării şi talentului: 
diferenţiază prin caracteristicile de personalitate, stil de implicit, explicit, altele;
învăţare, mod de interacţionare cu semenii etc. Ei trebuie 

§ Caracteristicile cognitive, afective şi sociale ale 
consideraţi persoane cu nevoi speciale, tocmai pentru că sunt 

copiilor supradotaţi şi talentaţi.
speciali.

Sunt consideraţi supradotaţi acei indivizi care prezintă 
Folosind coeficientul de inteligenţă pentru indicarea 

spontaneitate (naturaleţe) şi/sau un înalt potenţial 
supradotării se disting nivelele: 85-99: Nivel normal; 100-114: 

(randament) în oricare dintre următoarele domenii:
Nivel superior; 115-129: Isteţ; 130-144: —Înzestrat; 145-159: 

§ Abilitate intelectuală generală: această Foarte înzestrat; 160-180: Extrem de înzestrat; 180- si peste: 
categorie include indivizi care fac dovada unor caracteristici Geniu.
cum ar fi: curiozitate intelectuală, o extraordinară capacitate de 

Elevul supradotat este acel subiect cu o capacitate 
observaţie etc.

intelectuală superioară mediei, (la nivel psihometric, peste 
§ Talent academic: această arie include elevii care 130), observându-se diferenţe cognitive atât la nivel cantitativ, 

prezintă o spontaneitate excepţională în şcoală şi cât şi calitativ, o maturitate mai mare (percepţie şi memorie 
demonstrează o înaltă abilitate în lucrările academice.vizuală), dezvoltarea capacităţii metacognitive la o vârstă 

§ Abilităţi de gândire creativă: domeniul este timpurie (aproximativ 6 ani) şi intuiţie în rezolvarea 
reprezentat de elevii cu idei originale şi divergente, care îşi problemelor, talent creativ şi motivaţie intrinsecă pentru 
demonstrează aptitudinile în elaborarea şi dezvoltarea ideilor învăţare, precocitate şi talent.
originale, fiind capabili de a distinge din mai multe forme Cea mai completă definiţie a supradotării a fost 
diferite o situaţie determinată.prezentată în Raportul Maryland, propus de Comisia pentru 

§ Abilităţi de lider: se referă la acei elevi care se Educaţie a Ministerului Educaţiei din Statele Unite (la 
impun ca lideri sociali într-un grup şi care se evidenţiază prin Congresul pe tema educaţiei, 1971). Conform ei, copiii 
putere, autocontrol şi abilitatea de a dezvolta o interacţiune supradotaţi şi talentaţi sunt acei copii capabili de performanţe 
productivă cu ceilalţi.ridicate, care demonstrează achiziţii şi/sau abilităţi potenţiale, 

§ Artele vizuale şi de reprezentare: în această precum: capacitate intelectuală generală, aptitudine 
categorie sunt incluşi acei elevi care prezintă abilităţi academică specifică, —gândire creativă sau productivă, 
superioare pentru pictură, sculptură, desen, dans, muzică capacitate de lider, arte vizuale şi reprezentative, capacitate 
vocală şi instrumentală şi teatru.psihomotorie.

§ Abilităţi psihomotorii: domeniul cuprinde copiii Educaţia copiilor supradotaţi nu este o educaţie 
care prezintă niveluri înalte de performanţă sportivă şi abilităţi elitistică, nu se adresează unui procent redus din educaţia 
manuale.şcolară, ci, prin programele de acumulare, accelerare şi 

Pentru o mai bună înţelegere a caracteristicilor de îndrumare, sunt promovate, formate şi dezvoltate abilităţile 
—personalitate ce dau profilul pedagogic din educaţia copiilor naturale şi potenţialele tuturor categoriilor de copii. O 
înzestraţi, următoarea enumerare de însuşiri ale copilului alternativă educaţională poate şi trebuie să fie orientată către 
înzestrat va permite înţelegerea modului în care acesta este principii de dotare intelectuală, respectiv emancipare, şi nu 
privit de către profesor cat şi dimensiunile sale de evaluare: manipulare.
foloseşte un vocabular bogat şi adecvat; este eficient în Declaraţia de la Lisabona respectă toate principiile 
comunicarea vorbită sau scrisă; are un bagaj de lectură bogat, enunţate şi exprimate clar de zeci de ani de sistemul de 
preferând de obicei cărţi pentru adulţi; doreşte să discute educaţie a copiilor supradotaţi. Educaţia copiilor supradotaţi 
materialele citite; are un interes deosebit pentru o arie de nu vine în contradicţie, ci se suprapune şi respectă sistemul de 
cunoştinţe, în care găseşte motivaţie şi pasiune; consumă timp învăţământ existent, însă se bazează pe un curriculum, 
pentru pasiunea proprie şi pentru proiecte speciale; are programe şi metodologii de învăţământ şi practică ce pot 
rezultate şcolare deosebit de bune pe anumite zone de interes; îmbogăţi oferta grădiniţelor, şcolilor, liceelor şi universităţilor, 
înţelege ce este bine sau rău într-o activitate şi găseşte căi de la alegerea acestora:
optimizare; descoperă valenţe noi la idei vechi; are o memorie § Noţiuni fundamentale ale dezvoltării umane;
deosebită pe arii de interes şi stăpâneşte repede conceptele şi 

abilităţile de bază; nu are răbdare cu procedeele de rutină şi cu primordială şi constă tocmai în faptul că majoritatea 
abilităţile automate; pune întrebări penetrante în particular, la explicaţiilor despre diferenţele dintre potenţialitate şi situaţia 
nivelul cauzelor şi al motivelor; găseşte plăcere în activităţi de supradotat factorii familiari şi oportunităţile educative şi 
intelectuale; recunoşte repede relaţii; îi plac structurile, profesionale spre diferenţele substanţiale din mediile 
ordinea şi consistenţa; arată virtuozitate şi are multe hobby- favorabile timpurii.
uri; gândeşte critic, este sceptic şi evaluează prin teste în care Există diverse obstacole care pot împiedica un specialist 
acoperă toate posibilităţile; este plin de umor; gândeşte în să identifice un copil cu aptitudini înalte, iar acesta să treacă 
afara eului propriu; este interesat de ceea ce este bun sau rău, neobservat, datorită unor aşteptări stereotipe de randament 
drept sau nedrept; învaţă rapid; poate să-şi concentreze atenţia ridicat, false aşteptări, lipsa motivaţiei din partea elevului 
un timp îndelungat; este sensibil sufleteşte; arată compasiune pentru participarea la o educaţie standardizată, încercarea de a 
pentru alţii; este perfecţionist; prezintă intensitate a trăirilor; nu-şi trăda înaltele abilităţi, neputinţele, comportament 
are sensibilitate morală; prezintă curiozitate neobişnuită; este inadecvat şi timiditate.
foarte perseverent în ariile proprii de interes; este hiper Atât sprijinul părinţilor, cât şi cel al profesorilor sunt 
energic; preferă compania celor mai în vârstă; citeşte devreme decisive în dezvoltarea talentului copilului supradotat. 
(este precoce) şi este avid de cunoştinţe; este foarte creativ; are Observaţiile empirice şi studiile de caz sugerează că trebuie să 
tendinţa de a contesta autoritatea; are abilităţi în folosirea examinăm atitudinile părinţilor în educaţia şi dezvoltarea 
numerelor; raţionează bine, fiind un bun gânditor; are multe copilului în primii ani de viaţă. Dezvoltarea capacităţilor 
idei de împărţit cu alţii; este un strălucit gânditor, însă e distrat ştiinţifice depinde în primul rând de determinările individuale, 
şi neatent la detaliile neimportante; deosebeşte cu uşurinţă ca şi de potenţialul intelectual sau de creativitate, de motivaţia 
detaliile importante şi relevante de celelalte; oferă răspunsuri intrinsecă, de curiozitatea cognitivă şi preocupările pentru un 
neobişnuite şi neaşteptate la probleme; poate atinge nivele domeniu specific.
înalte de gândire abstractă; comunică eul propriu prin mijloace Concomitent cu diversificarea activităţilor în domeniul 
variate (verbale, kinestetice, limbajul corpului etc.); adună o ştiinţei şi tehnologiei, se ajunge la cunoaşterea declarativă şi 
mare cantitate de informaţii în domeniile de interes; îşi procedurală, ceea ce poate conduce la diverse niveluri de 
aminteşte rapid fapte; este frecvent perceput de alţii ca lider; cunoaştere sau de excelenţă a randamentului. Este nevoie de o 
este cooperant în grupuri; acceptă responsabilităţi; se educaţie în spiritul creativităţii ca stimul al relaţiilor socio-
adaptează cu uşurinţă la situaţii noi; este încrezător în colegi şi emoţionale; iar familia, şcoala sau condiţiile de socializare 
candid în opiniile despre oameni; îi plac schimbările; cere profesională trebuie să acţioneze ca stimul al interacţiunilor în 
puţină direcţionare din partea profesorilor; este mai interesat grupul de elevi. De asemenea, acestea le pot oferi şansa să 
de raspunsuri la întrebări de tip „cum” şi „de ce” decât la alte utilizeze materiale pentru învăţare şi instrumente pentru 
tipuri de întrebări; poate lucra independent mult mai devreme cunoaşterea individuală. În final, acţiunile, aşteptările şi scările 
decat alţii; este adesea diagnosticat ca hiperactiv; este interesat de valori ale contextului social joacă un rol important în 
de lucruri neobişnuite sau stranii; dovedeşte interes deosebit dezvoltarea şi educarea tinerilor supradotaţi şi foarte talentaţi.
pentru activităţile intelectuale şi artistice; percepe cu uşurinţă În cadrul problematicii identificării, aplicarea testelor 
asemănările, diferenţele şi anomaliile; deseori „atacă” psihometrice trebuie să ia în considerare elementul cultural 
materiale complexe, descompunându-le în părţi componente care stă la baza construirii testelor. Un mare număr de teste de 
simple şi le analizează sistematic; este gânditor, fluent, capabil inteligenţă şi de aptitudini folosite în unele ţări au fost iniţial 
să genereze posibilităţi, consecinţe sau idei înrudite; gândeşte validate şi în alte ţări cu culturi diferite; ori, evaluarea unui 
flexibil, abordând o problemă pe mai multe căi; este original şi copil sau tânăr trebuie foarte bine studiată, înseamnă că aceste 
deseori neconvenţional în rezolvarea de probleme; poate găsi instrumente nu trebuie transferate direct, fără să fi fost mai 
relaţii între obiecte, fapte şi idei neînrudite; este doritor de întâi validate în mod adecvat, ţinând seama de condiţiile 
inţelegere complexă; construieşte deseori ipoteze de genul specifice ţării respective şi fiind aplicate corect.
„dar dacă”; este sensibil la frumos şi atras de valorile artistice.

Se întâmplă frecvent ca unele persoane să ia decizii în 
 Aceşti copii necesită programe şi/sau servicii educative numele altora, proces în care intervin prejudecăţile. Testele 

superioare celor care se găsesc, de regulă, în programa şcolară, psihologice bine construite şi aplicate pot limita aceste 
în vederea realizării contribuţiei lor faţă de sine şi faţă prejudecăţi. Testele nu creează probleme, doar le cuantifică şi, 
desocietate. Este posibil ca aceşti copii capabili de realizări chiar dacă s-ar renunţa la testele de inteligenţă şi de aptitudini, 
înalte să nu-şi fi demonstrat încă potenţialul printr-un acest lucru nu ar împiedica să existe copii mai puţin inteligenţi 
randament înalt, de aceea este foarte importantă identificarea sau foarte inteligenţi. Problema aptitudinilor diferenţiale se 
lor de către persoane calificate profesional. cunoştea cu mult timp înaintea apariţiei psihologiei moderne 

  Este absolut necesar să fie luat în considerare sau a testelor de inteligenţă.
conceptul de supradotare în toate formele sale de manifestare, Un diagnostic bun îşi propune aprecierea nivelului 
pentru dezvoltarea unui sistem potrivit de servicii, pentru cea intelectual al subiectului examinat, cu probe fiabile dintre 
mai bună educare a elevilor cu potenţial variat şi multiplu. O factorii fundamentali de tip cognitiv, adică testele de 
alternativă pentru orientarea spre succes este definirea inteligenţă fluidă şi cristalizată, de aptitudini verbale, 
supradotării ca fiind o dezvoltare avansată în orice domeniu. numerice şi spaţiale. Dacă punctajele sunt scăzute, profesorii 
—Tannenbaum introduce conceptul de şansă - ea presupune pot fi avertizaţi că orele lor sunt prea dificile. Testele de 
întâlnirea copilului supradotat cu persoana care să-l descopere aptitudini au o funcţie mult mai importantă decât testele 
şi să-l orienteze. Toate aceste caracteristici sunt utilizate în anterior menţionate. Astfel se descoperă că există copii a căror 
educaţia copiilor înzestraţi, iar evaluarea progresului se face pe aptitudine intelectuală nu le poate explica problemele 
toate aceste direcţii (Joseph Renzulli a cuprins toate aceste educative şi alţi copii capabili, dar care nu obţin rezultate bune. 
direcţii în formula simplă a celor trei cercuri, ce caracterizează: Pentru aceştia sunt în special utile testele de personalitate şi de 
inteligenţa, creativitatea şi atingerea ţelurilor propuse). motivaţie.

Importanţa identificării timpurii a supradotaţilor este În mod obişnuit, programele de îmbunătăţire a 

Ema Iftimie



28 Viaţa noastră 29Viaţa noastră

Identificarea şi educaţia copiilor supradotaţi
      
Prin «gifted education» se respectă natura divină a omului şi nu omul-marfă, omul de consum.
Noi promovăm omul creator, omul capabil să-şi dezvolte potenţialele.

Florian Colceag, preşedinte al IRSCA Gifted Education

Supradotarea este o manifestare umană deosebită, cu § Nivele de dezvoltare;
multiple faţete, având ca element comun excepţionalitatea şi § Dezvoltările asimetrice (asincrone) ale copiilor 
fiind realizată prin combinarea fericită a unor capacităţi înzestraţi;
intelectuale şi aptitudini deosebite cu anumite trăsături de § Nivelele dezintegrării pozitive;
—personalitate (şi în condiţiile unui mediu socio-familial- § Natura şi conceptele despre inteligenţa şi 
cultural favorizant). Copiii supradotaţi nu constituie un grup creativitatea umană: modele şi teorii, modelul inteligenţei 
populaţional omogen. Nu se poate vorbi de un profil psihologic multiple;
unic. Totuşi, supradotaţii constituie un grup aparte, care se § Modele şi teorii asupra supradotării şi talentului: 
diferenţiază prin caracteristicile de personalitate, stil de implicit, explicit, altele;
învăţare, mod de interacţionare cu semenii etc. Ei trebuie 

§ Caracteristicile cognitive, afective şi sociale ale 
consideraţi persoane cu nevoi speciale, tocmai pentru că sunt 

copiilor supradotaţi şi talentaţi.
speciali.

Sunt consideraţi supradotaţi acei indivizi care prezintă 
Folosind coeficientul de inteligenţă pentru indicarea 

spontaneitate (naturaleţe) şi/sau un înalt potenţial 
supradotării se disting nivelele: 85-99: Nivel normal; 100-114: 

(randament) în oricare dintre următoarele domenii:
Nivel superior; 115-129: Isteţ; 130-144: —Înzestrat; 145-159: 

§ Abilitate intelectuală generală: această Foarte înzestrat; 160-180: Extrem de înzestrat; 180- si peste: 
categorie include indivizi care fac dovada unor caracteristici Geniu.
cum ar fi: curiozitate intelectuală, o extraordinară capacitate de 

Elevul supradotat este acel subiect cu o capacitate 
observaţie etc.

intelectuală superioară mediei, (la nivel psihometric, peste 
§ Talent academic: această arie include elevii care 130), observându-se diferenţe cognitive atât la nivel cantitativ, 

prezintă o spontaneitate excepţională în şcoală şi cât şi calitativ, o maturitate mai mare (percepţie şi memorie 
demonstrează o înaltă abilitate în lucrările academice.vizuală), dezvoltarea capacităţii metacognitive la o vârstă 

§ Abilităţi de gândire creativă: domeniul este timpurie (aproximativ 6 ani) şi intuiţie în rezolvarea 
reprezentat de elevii cu idei originale şi divergente, care îşi problemelor, talent creativ şi motivaţie intrinsecă pentru 
demonstrează aptitudinile în elaborarea şi dezvoltarea ideilor învăţare, precocitate şi talent.
originale, fiind capabili de a distinge din mai multe forme Cea mai completă definiţie a supradotării a fost 
diferite o situaţie determinată.prezentată în Raportul Maryland, propus de Comisia pentru 

§ Abilităţi de lider: se referă la acei elevi care se Educaţie a Ministerului Educaţiei din Statele Unite (la 
impun ca lideri sociali într-un grup şi care se evidenţiază prin Congresul pe tema educaţiei, 1971). Conform ei, copiii 
putere, autocontrol şi abilitatea de a dezvolta o interacţiune supradotaţi şi talentaţi sunt acei copii capabili de performanţe 
productivă cu ceilalţi.ridicate, care demonstrează achiziţii şi/sau abilităţi potenţiale, 

§ Artele vizuale şi de reprezentare: în această precum: capacitate intelectuală generală, aptitudine 
categorie sunt incluşi acei elevi care prezintă abilităţi academică specifică, —gândire creativă sau productivă, 
superioare pentru pictură, sculptură, desen, dans, muzică capacitate de lider, arte vizuale şi reprezentative, capacitate 
vocală şi instrumentală şi teatru.psihomotorie.

§ Abilităţi psihomotorii: domeniul cuprinde copiii Educaţia copiilor supradotaţi nu este o educaţie 
care prezintă niveluri înalte de performanţă sportivă şi abilităţi elitistică, nu se adresează unui procent redus din educaţia 
manuale.şcolară, ci, prin programele de acumulare, accelerare şi 

Pentru o mai bună înţelegere a caracteristicilor de îndrumare, sunt promovate, formate şi dezvoltate abilităţile 
—personalitate ce dau profilul pedagogic din educaţia copiilor naturale şi potenţialele tuturor categoriilor de copii. O 
înzestraţi, următoarea enumerare de însuşiri ale copilului alternativă educaţională poate şi trebuie să fie orientată către 
înzestrat va permite înţelegerea modului în care acesta este principii de dotare intelectuală, respectiv emancipare, şi nu 
privit de către profesor cat şi dimensiunile sale de evaluare: manipulare.
foloseşte un vocabular bogat şi adecvat; este eficient în Declaraţia de la Lisabona respectă toate principiile 
comunicarea vorbită sau scrisă; are un bagaj de lectură bogat, enunţate şi exprimate clar de zeci de ani de sistemul de 
preferând de obicei cărţi pentru adulţi; doreşte să discute educaţie a copiilor supradotaţi. Educaţia copiilor supradotaţi 
materialele citite; are un interes deosebit pentru o arie de nu vine în contradicţie, ci se suprapune şi respectă sistemul de 
cunoştinţe, în care găseşte motivaţie şi pasiune; consumă timp învăţământ existent, însă se bazează pe un curriculum, 
pentru pasiunea proprie şi pentru proiecte speciale; are programe şi metodologii de învăţământ şi practică ce pot 
rezultate şcolare deosebit de bune pe anumite zone de interes; îmbogăţi oferta grădiniţelor, şcolilor, liceelor şi universităţilor, 
înţelege ce este bine sau rău într-o activitate şi găseşte căi de la alegerea acestora:
optimizare; descoperă valenţe noi la idei vechi; are o memorie § Noţiuni fundamentale ale dezvoltării umane;
deosebită pe arii de interes şi stăpâneşte repede conceptele şi 

abilităţile de bază; nu are răbdare cu procedeele de rutină şi cu primordială şi constă tocmai în faptul că majoritatea 
abilităţile automate; pune întrebări penetrante în particular, la explicaţiilor despre diferenţele dintre potenţialitate şi situaţia 
nivelul cauzelor şi al motivelor; găseşte plăcere în activităţi de supradotat factorii familiari şi oportunităţile educative şi 
intelectuale; recunoşte repede relaţii; îi plac structurile, profesionale spre diferenţele substanţiale din mediile 
ordinea şi consistenţa; arată virtuozitate şi are multe hobby- favorabile timpurii.
uri; gândeşte critic, este sceptic şi evaluează prin teste în care Există diverse obstacole care pot împiedica un specialist 
acoperă toate posibilităţile; este plin de umor; gândeşte în să identifice un copil cu aptitudini înalte, iar acesta să treacă 
afara eului propriu; este interesat de ceea ce este bun sau rău, neobservat, datorită unor aşteptări stereotipe de randament 
drept sau nedrept; învaţă rapid; poate să-şi concentreze atenţia ridicat, false aşteptări, lipsa motivaţiei din partea elevului 
un timp îndelungat; este sensibil sufleteşte; arată compasiune pentru participarea la o educaţie standardizată, încercarea de a 
pentru alţii; este perfecţionist; prezintă intensitate a trăirilor; nu-şi trăda înaltele abilităţi, neputinţele, comportament 
are sensibilitate morală; prezintă curiozitate neobişnuită; este inadecvat şi timiditate.
foarte perseverent în ariile proprii de interes; este hiper Atât sprijinul părinţilor, cât şi cel al profesorilor sunt 
energic; preferă compania celor mai în vârstă; citeşte devreme decisive în dezvoltarea talentului copilului supradotat. 
(este precoce) şi este avid de cunoştinţe; este foarte creativ; are Observaţiile empirice şi studiile de caz sugerează că trebuie să 
tendinţa de a contesta autoritatea; are abilităţi în folosirea examinăm atitudinile părinţilor în educaţia şi dezvoltarea 
numerelor; raţionează bine, fiind un bun gânditor; are multe copilului în primii ani de viaţă. Dezvoltarea capacităţilor 
idei de împărţit cu alţii; este un strălucit gânditor, însă e distrat ştiinţifice depinde în primul rând de determinările individuale, 
şi neatent la detaliile neimportante; deosebeşte cu uşurinţă ca şi de potenţialul intelectual sau de creativitate, de motivaţia 
detaliile importante şi relevante de celelalte; oferă răspunsuri intrinsecă, de curiozitatea cognitivă şi preocupările pentru un 
neobişnuite şi neaşteptate la probleme; poate atinge nivele domeniu specific.
înalte de gândire abstractă; comunică eul propriu prin mijloace Concomitent cu diversificarea activităţilor în domeniul 
variate (verbale, kinestetice, limbajul corpului etc.); adună o ştiinţei şi tehnologiei, se ajunge la cunoaşterea declarativă şi 
mare cantitate de informaţii în domeniile de interes; îşi procedurală, ceea ce poate conduce la diverse niveluri de 
aminteşte rapid fapte; este frecvent perceput de alţii ca lider; cunoaştere sau de excelenţă a randamentului. Este nevoie de o 
este cooperant în grupuri; acceptă responsabilităţi; se educaţie în spiritul creativităţii ca stimul al relaţiilor socio-
adaptează cu uşurinţă la situaţii noi; este încrezător în colegi şi emoţionale; iar familia, şcoala sau condiţiile de socializare 
candid în opiniile despre oameni; îi plac schimbările; cere profesională trebuie să acţioneze ca stimul al interacţiunilor în 
puţină direcţionare din partea profesorilor; este mai interesat grupul de elevi. De asemenea, acestea le pot oferi şansa să 
de raspunsuri la întrebări de tip „cum” şi „de ce” decât la alte utilizeze materiale pentru învăţare şi instrumente pentru 
tipuri de întrebări; poate lucra independent mult mai devreme cunoaşterea individuală. În final, acţiunile, aşteptările şi scările 
decat alţii; este adesea diagnosticat ca hiperactiv; este interesat de valori ale contextului social joacă un rol important în 
de lucruri neobişnuite sau stranii; dovedeşte interes deosebit dezvoltarea şi educarea tinerilor supradotaţi şi foarte talentaţi.
pentru activităţile intelectuale şi artistice; percepe cu uşurinţă În cadrul problematicii identificării, aplicarea testelor 
asemănările, diferenţele şi anomaliile; deseori „atacă” psihometrice trebuie să ia în considerare elementul cultural 
materiale complexe, descompunându-le în părţi componente care stă la baza construirii testelor. Un mare număr de teste de 
simple şi le analizează sistematic; este gânditor, fluent, capabil inteligenţă şi de aptitudini folosite în unele ţări au fost iniţial 
să genereze posibilităţi, consecinţe sau idei înrudite; gândeşte validate şi în alte ţări cu culturi diferite; ori, evaluarea unui 
flexibil, abordând o problemă pe mai multe căi; este original şi copil sau tânăr trebuie foarte bine studiată, înseamnă că aceste 
deseori neconvenţional în rezolvarea de probleme; poate găsi instrumente nu trebuie transferate direct, fără să fi fost mai 
relaţii între obiecte, fapte şi idei neînrudite; este doritor de întâi validate în mod adecvat, ţinând seama de condiţiile 
inţelegere complexă; construieşte deseori ipoteze de genul specifice ţării respective şi fiind aplicate corect.
„dar dacă”; este sensibil la frumos şi atras de valorile artistice.

Se întâmplă frecvent ca unele persoane să ia decizii în 
 Aceşti copii necesită programe şi/sau servicii educative numele altora, proces în care intervin prejudecăţile. Testele 

superioare celor care se găsesc, de regulă, în programa şcolară, psihologice bine construite şi aplicate pot limita aceste 
în vederea realizării contribuţiei lor faţă de sine şi faţă prejudecăţi. Testele nu creează probleme, doar le cuantifică şi, 
desocietate. Este posibil ca aceşti copii capabili de realizări chiar dacă s-ar renunţa la testele de inteligenţă şi de aptitudini, 
înalte să nu-şi fi demonstrat încă potenţialul printr-un acest lucru nu ar împiedica să existe copii mai puţin inteligenţi 
randament înalt, de aceea este foarte importantă identificarea sau foarte inteligenţi. Problema aptitudinilor diferenţiale se 
lor de către persoane calificate profesional. cunoştea cu mult timp înaintea apariţiei psihologiei moderne 

  Este absolut necesar să fie luat în considerare sau a testelor de inteligenţă.
conceptul de supradotare în toate formele sale de manifestare, Un diagnostic bun îşi propune aprecierea nivelului 
pentru dezvoltarea unui sistem potrivit de servicii, pentru cea intelectual al subiectului examinat, cu probe fiabile dintre 
mai bună educare a elevilor cu potenţial variat şi multiplu. O factorii fundamentali de tip cognitiv, adică testele de 
alternativă pentru orientarea spre succes este definirea inteligenţă fluidă şi cristalizată, de aptitudini verbale, 
supradotării ca fiind o dezvoltare avansată în orice domeniu. numerice şi spaţiale. Dacă punctajele sunt scăzute, profesorii 
—Tannenbaum introduce conceptul de şansă - ea presupune pot fi avertizaţi că orele lor sunt prea dificile. Testele de 
întâlnirea copilului supradotat cu persoana care să-l descopere aptitudini au o funcţie mult mai importantă decât testele 
şi să-l orienteze. Toate aceste caracteristici sunt utilizate în anterior menţionate. Astfel se descoperă că există copii a căror 
educaţia copiilor înzestraţi, iar evaluarea progresului se face pe aptitudine intelectuală nu le poate explica problemele 
toate aceste direcţii (Joseph Renzulli a cuprins toate aceste educative şi alţi copii capabili, dar care nu obţin rezultate bune. 
direcţii în formula simplă a celor trei cercuri, ce caracterizează: Pentru aceştia sunt în special utile testele de personalitate şi de 
inteligenţa, creativitatea şi atingerea ţelurilor propuse). motivaţie.

Importanţa identificării timpurii a supradotaţilor este În mod obişnuit, programele de îmbunătăţire a 
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inteligenţei au fost aplicate pe persoane şi copii cu dificultăţi indica gradul şi direcţia supradotării. O altă posibilitate de a 
sau defavorizate socio-cultural şi care îşi îmbunătăţesc, după testa copiii supradotaţi este dată de Woodcock Johnson 
finalizarea programului, nivelul intelectual. S-a observat Achievement Test. Testele de acumulare-învăţare cele mai 
creşterea cu până la 15 puncte a IQ (intelligence quotient) fără folosite sunt Woodcock Johnson şi Wide Range. Aceste teste 
a se urma vreun program de îmbunătăţire cognitivă, ci doar nu măsoară abilităţile şi se folosesc în completarea testelor de 
prin schimbarea cadrului familial al copilului. Nu în sensul că inteligenţă de tip IQ. La aceste două tipuri de teste se mai 
inteligenţa lui „a crescut", ci că pur şi simplu fusese inhibat şi, adaugă şi testele de creativitate vizuală sau verbală, de 
într-un cadru socio-afectiv mai adecvat, aceasta a ieşit la exemplu Torrance, completind astfel definitia data de Renzulli 
lumină. Multe dintre rezultatele programelor folosite pentru asupra supradotării în teoria celor trei inele (inteligentţă, 
copiii defavorizaţi socio-cultural apar în urma atenţiei speciale capacitate de învaţare, creativitate).
primite de aceşti copii (efectul „Pygmalion”). Pentru stabilirea stilurilor optime de învăţare şi educare 

Gagné (1989; 1991) a demonstrat că aceste metode nu se mai testează şi abilităţile vizual-spaţiale, auditiv-
sunt fiabile faţă de standardele psihometrice, şi deci nu secvenţiale, kinestetice sau senzitive ale copiilor. Pentru a 
prezintă o alternativă realistă la procedeele de identificare întelege supradotaţii din punct de vedere motivaţional, se 
formale. Informarea adiţională, în cadrul orelor de evaluare, folosesc teste direcţionate spre inteligenţa spirituală sau 
poate fi utilă, după cum am spus deja, completând-o cu alte inteligenţa emotională. Pentru a se stabili orizontul de 
procedee. Există exemple de personalităţi faimoase ca Einstein, preocupari ale supradotaţilor, se monitorizează inteligenţa 
—Edison etc. care, în copilăria lor, au obţinut fără îndoială un IQ multiplă (Gardner-nu există un singur tip monolitic de 
mai mic decât media, fiind lenţi şi având o capacitate verbală inteligenţă care să stea la baza reuşitei în viaţă, ci un spectru 
limitată. Probabil, dacă ar fi fost examinaţi din copilărie cu larg de inteligenţe: lingvistică, logico-matematică, spaţială, 
ajutorul a multiple procedee şi instrumente, s-ar fi putut ajunge psihomotorie, muzicală, interpersonală, intrapersonală). 
la descoperirea unei dotări excepţionale în inteligenţa practică. Creativitatea sau alte calităţi specifice pot fi, de asemenea, 
Totuşi, există preşcolari cu o astfel de capacitate extraordinar caracterizate şi testate atât prin teste standard, cât şi prin 
de bine dezvoltată, dar care se află în contrast cu economia lor stabilirea profilului tip de personalitate. În ultima vreme, există 
de limbaj, lipsită de înţelegere şi raţionament . o deschidere tot mai mare în testarea mai curând a profilului de 

personalitate ce se asociază cu caracteristicile supradotării, în În mod cert, la nivel psihometric e foarte dificil, dacă nu 
paralel cu testele de tip performanţă, ce sunt în acest moment chiar ridicol, să se stabilească un punct fix al IQ în care un 
clasice.individ trebuie să fie considerat supradotat. Ne vedem 

confruntaţi cu problema privind continuitatea punctajelor şi Deoarece există şi riscul unor probleme psihice (Adhd, 
fixarea unui punct care să-1 separe pe supradotat de ADD, Sindromul Asperger etc.) se utilizează şi teste pentru 
nesupradotat, ceea ce ar trebui să se facă în mod flexibil. identificarea stabilităţii psiho-intelectuale, de exemplu: 
Fiecare caz trebuie, aşadar, examinat individual şi printr-o Multiscore Depression Inventory pentru copii (al lui Kaiser), 
abordare multidimensională . ca şi Children's Depression Inventory (al lui Kovac), pentru a 

sesiza gradul de stabilitate sau de risc pentru probleme psihice.Evaluarea trebuie să cuprindă procedee multiple, 
instrumente şi metode: întrevederi cu părinţii, copiii şi Crearea de teste psihometrice este permisă prin 
profesorii; observaţii, chestionare, liste, teste standard etc. stabilirea tipurilor de inteligenţă care dau direcţii relativ bine 
Tehnicile trebuie selectate după calităţile ştiinţifice, după definite de caracterizare. În cadrul acestor direcţii se fac 
obiectivitate, fiabilitate şi validitate. În această evaluare, o mare e s t i m ă r i l e  p r i v i n d  s u p r a d o t a r e a  p r i n  p a c h e t e  
importanţă o are judecata părinţilor, pentru că ei îi pot observa comportamentale specifice categoriei "înzestrare". 
în orice împrejurare pe copiii lor. Acestora li se cere, în discuţii Identificarea nivelului de dotare intelectuală este un proces 
şi prin diverse chestionare, să relateze exemple concrete de extrem de complex şi nici o taxonomie nu acoperă integral 
comportamente care le-au atras atenţia asupra diferenţei de caracteristice ce trebuie identificate. Din acest motiv există 
dezvoltare în raport cu alţi copii. Făcând referinţă la metodele diferite abordări ce consideră diferite aspecte ale supradotării, 
cele mai adecvate de identificare, testarea individuală este însă nici o teorie actuală nu integrează toate cunoştinţele în 
instrumentul cel mai potrivit, deşi necesită mult timp pentru acest domeniu.
aplicare. La aceeaşi concluzie ajunge atât Ministerul Educaţiei Tipuri de inteligenţă şi caracteristicile supradotării:
şi Ştiinţei din SUA (1971), cât şi studiile lui Gallagher. Inteligenţa instinctuală este o formă de inteligenţă 
Identificarea cere o abordare multimetodică. Teoriile cele mai particulară fiecărei specii, imprimată genetic şi cu care toţi ne 
recente despre supradotare şi creativitate îşi asumă concepte naştem. O observăm în obiceiuri care uneori ne contrariază 
multidimensionale. Aceste abordări ale diagnosticului propria logică, dar pe care nu le putem evita să apară, ca de 
multidimensional privind supradotarea şi creativitatea, bazate exemplu reacţia adversă faţă de şerpi sau păianjeni a multor 
pe teorii, au avantajele modelelor unidimensionale. Aceste oameni.
abordări se pot completa perfect, deoarece ele pot reuşi cu o Inteligenţa intuitivă este abilitatea de a învaţa lucruri 
mai mare exactitate, prin aportul testelor psihometrice. complexe şi de a rezolva probleme complexe la nivel 
Aplicarea multimetodelor, incluzându-le pe cele care sunt mai subconstient. Acest tip de inteligenţă asigură adaptarea la un 
exacte în testele de stabilire a coeficientului de inteligentă, mediu nou şi necunoscut, învăţarea din mers a unei limbi sau 
poate reduce problemele dacă diagnosticul este stabilit cu abilitatea de a supravieţui în împrejurări confuze şi haotice. 
grijă. Acest gen de inteligenţă este deseori mai bun în rezolvarea 

Instrumentele psihologice cele mai uzuale ce permit problemelor complexe decât inteligenţa logică senzorială.
identificarea copiilor supradotaţi sunt testele psihologice. Cele Inteligenţa senzorială este abilitatea de a conecta logic 
mai uzitate sunt Wechsler Intelligence Test for children diferite cunoştinţe sau fapte ne dă şi posibilitatea de a 
versiunea III şi Stanford-Binet versiunea IV. Aceste teste sunt descoperi noi reguli şi de a gândi metodic. Apare cu precădere 
folosite în general pentru copiii obişnuiţi, deviaţiile de la la etape mai mature în creşterea copiilor. Această categorie este 
standard permiţând identificarea copiilor supradotaţi, fără a în general definită ca inteligenţă, deoarece se datorează 

gândirii conştiente, în timp ce celelalte tipuri de inteligenţă capacitate de a dori să atingă o ţintă până la capăt;
scapă deseori analizei psihologice. Inteligenţa senzorială este § Judecată- abilitate de a raţiona, de a face 
frecvent folosită pentru depistarea relaţiilor şi a detaliilor de raţionamente pâna la decizii si concluzii logice, de a anticipa şi 
—gândire lineară şi este folosită pentru a lista caracteristicile a evalua rezultatele si acţiunile alternative, de a gândi orientat 
de gândire şi —personalitate a copilului supradotat. spre viitor;

În general se face o identificare cu specificitate pe § Încredere in sine - este încrezător in propriile 
nevoile momentane ale societăţii dependente de factori. De abilitaţi, opinii, acţiuni si obiective;
exemplu, daca in Grecia antică exista idealul omului echilibrat § Poţi depinde de ei- încrezator, adaptabil, 
fizic psihic si intelectual ca un standard de identificare a celui responsabil, predictibil, promisiuni si obligaţii îndeplinite, 
înzestrat, in timpurile moderne definiţia dotării ţine de punctual în îndeplinirea sarcinilor;
atingerea unor performanţe deosebite pe câmpuri limitate de § Leadership- abilitate si  iniţiativă către 
activitate, ceea ce este extrem de departe de viziunea greaciei organizarea, stimularea si influenţarea acţiunilor de grup.
antice. Supradotarea unui copil ce trăieşte în junglă va ţine de Procedura de identificare trebuie făcută cu grijă 
performanţele de confruntare cu dificultăţile traiului în junglă. implicând: părinţi, elevi, profesori şi profesionişti în evaluare. 
Acel copil va fi înzestrat în raport cu mediul înconjurător, Identificarea trebuie să fie pe întreaga perioadă a şcolarităţii, 
neavând în mod necesar alte direcţii de supradotare. Decizia să folosească criterii multiple, să fie incluzivă, să fie dinamică şi 
identificării se face pe nevoile realităţii înconjurătoare, astfel continuă, să fie corectă din punct de vedere cultural, să se 
urmărindu-se mai mulţi factori: asigure că toate directiile de supradotare şi ariile de talent sunt 

§ Creativitate, originalitate- capacitate şi dorinţă identificate, să recunoască gradele de supradotare şi talent, să 
pentru acţiuni şi soluţii constructive, raţionale, independente. fie organizată şi legată de diferenţierea traseelor de educaţie, 
Este inteligent şi inventiv, ingenios şi productiv, imaginativ şi să fie deschisă pentru identificare precese şi să identifice toate 
inovator în gânduri şi acţiuni; stagiile de supradotare, să primească informaţii de la toţi cei 

§ Curiozitate şi interes- participativ, dedicat şi implicaţi. Trăsăturile caracteristice apar de la vârste fragede. 
doritor să ştie ”ce, cum, de ce, unde, când” prin studii intensive, Nu toate trăsăturile sunt exclusive, dar copii supradotaţi le 
focusat şi exploratoriu cu investigaţii minuţioase; posedă în cel mai înalt grad.

§ Hărnicie- perseverenţă, răbdare, persistenţă, 

Caracteristici intelectuale                        Caracteristici de personalitate

Excepţionala abilitate în raţionare Reflexiv

Curiozitate intelectuală Nevoia de a întelege

Viteza mare de învăţare Nevoia de stimulare mentală

Uşurinţa în abstractizare Perfecţionism

Gândire complexă Nevoia de precizie şi logică

Imaginaţie vie Excelent simţ al umorului

Preocupări morale precoce Sensibilitate, empatie

Pasiune pentru învăţare Intensitate

Putere de concentrare Perseverenţa

Gândire analitică Acută auto-stimulare

Gândire divergentă/creativitate Non conformism

Puternic simţ al dreptăţii Contestarea autorităţii

Capacitate de reflexie Tendinţa de introvertire

Nu toate caracteristicile supradotaţilor sunt pozitive, ci gândire. Testele spaţiale şi numerice, nelimitate în timp, sunt 
există şi trăsături negative dintre care pot enumera: eficiente în măsurarea acestei corelaţii. Inteligenţa şi gândirea 
încăpăţânarea, neparticiparea în activităţile clasei, lipsa de sunt diferite. Prima este fluidă şi moştenită, cealaltă este 
cooperare, cinism, neglijenţă şi dezorganizare, tendinţa de câştigată şi cristalizată. Putem învăţa cum să gândim, nu cum 
contestare a autorităţii, frustrări emoţionale, slab interes să fim inteligenţi.
pentru detalii. Există corelaţii între conceptul de inteligenţa şi Testele rapide măsoară inteligenţa simplă, în timp ce 
cel de cultură, gândire şi descoperire, când acestea sunt testele nelimitate în timp măsoară gândirea complexă. 
extreme. Inteligenţa este materialul pe care se structurează gândirea. 

Dacă coeficientul de inteligenţă este mai mare de 150, se Gândirea este limbajul inteligenţei.
poate vedea o corelaţie între inteligenţă şi cultură. De la aceasta  Dacă coeficientul de inteligenţă este mai mare decât 
valoare individul foloseşte un substrat cultural îmbogăţit. 176, vom nota o corelare între inteligenţa şi capacitatea de a 
Testele verbale fără limită de timp sunt eficiente în măsurarea descoperi. Plecând de la această valoare individul testat 
acestei corelaţii, dând acces cunoştinţelor enciclopedice, trebuie să îşi folosească capacitatea de descoperire. Numai 
aspectelor culturale sau proiecţiilor mentale ale creatorilor lor testele extreme au capacitatea de a măsura aceasta corelaţie. 
si nu pot fi în orice caz negative. Spiritul de sinteză generează nevoia de creaţie. 

Dacă coeficientul intelectual este mai mare de 160, se  Descoperirea este finalitatea inteligenţei.
observă o corelare între inteligenţă şi gândire. Ca punct de 
plecare se pot considera viteza de înţelegere şi puterea de 
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inteligenţei au fost aplicate pe persoane şi copii cu dificultăţi indica gradul şi direcţia supradotării. O altă posibilitate de a 
sau defavorizate socio-cultural şi care îşi îmbunătăţesc, după testa copiii supradotaţi este dată de Woodcock Johnson 
finalizarea programului, nivelul intelectual. S-a observat Achievement Test. Testele de acumulare-învăţare cele mai 
creşterea cu până la 15 puncte a IQ (intelligence quotient) fără folosite sunt Woodcock Johnson şi Wide Range. Aceste teste 
a se urma vreun program de îmbunătăţire cognitivă, ci doar nu măsoară abilităţile şi se folosesc în completarea testelor de 
prin schimbarea cadrului familial al copilului. Nu în sensul că inteligenţă de tip IQ. La aceste două tipuri de teste se mai 
inteligenţa lui „a crescut", ci că pur şi simplu fusese inhibat şi, adaugă şi testele de creativitate vizuală sau verbală, de 
într-un cadru socio-afectiv mai adecvat, aceasta a ieşit la exemplu Torrance, completind astfel definitia data de Renzulli 
lumină. Multe dintre rezultatele programelor folosite pentru asupra supradotării în teoria celor trei inele (inteligentţă, 
copiii defavorizaţi socio-cultural apar în urma atenţiei speciale capacitate de învaţare, creativitate).
primite de aceşti copii (efectul „Pygmalion”). Pentru stabilirea stilurilor optime de învăţare şi educare 

Gagné (1989; 1991) a demonstrat că aceste metode nu se mai testează şi abilităţile vizual-spaţiale, auditiv-
sunt fiabile faţă de standardele psihometrice, şi deci nu secvenţiale, kinestetice sau senzitive ale copiilor. Pentru a 
prezintă o alternativă realistă la procedeele de identificare întelege supradotaţii din punct de vedere motivaţional, se 
formale. Informarea adiţională, în cadrul orelor de evaluare, folosesc teste direcţionate spre inteligenţa spirituală sau 
poate fi utilă, după cum am spus deja, completând-o cu alte inteligenţa emotională. Pentru a se stabili orizontul de 
procedee. Există exemple de personalităţi faimoase ca Einstein, preocupari ale supradotaţilor, se monitorizează inteligenţa 
—Edison etc. care, în copilăria lor, au obţinut fără îndoială un IQ multiplă (Gardner-nu există un singur tip monolitic de 
mai mic decât media, fiind lenţi şi având o capacitate verbală inteligenţă care să stea la baza reuşitei în viaţă, ci un spectru 
limitată. Probabil, dacă ar fi fost examinaţi din copilărie cu larg de inteligenţe: lingvistică, logico-matematică, spaţială, 
ajutorul a multiple procedee şi instrumente, s-ar fi putut ajunge psihomotorie, muzicală, interpersonală, intrapersonală). 
la descoperirea unei dotări excepţionale în inteligenţa practică. Creativitatea sau alte calităţi specifice pot fi, de asemenea, 
Totuşi, există preşcolari cu o astfel de capacitate extraordinar caracterizate şi testate atât prin teste standard, cât şi prin 
de bine dezvoltată, dar care se află în contrast cu economia lor stabilirea profilului tip de personalitate. În ultima vreme, există 
de limbaj, lipsită de înţelegere şi raţionament . o deschidere tot mai mare în testarea mai curând a profilului de 

personalitate ce se asociază cu caracteristicile supradotării, în În mod cert, la nivel psihometric e foarte dificil, dacă nu 
paralel cu testele de tip performanţă, ce sunt în acest moment chiar ridicol, să se stabilească un punct fix al IQ în care un 
clasice.individ trebuie să fie considerat supradotat. Ne vedem 

confruntaţi cu problema privind continuitatea punctajelor şi Deoarece există şi riscul unor probleme psihice (Adhd, 
fixarea unui punct care să-1 separe pe supradotat de ADD, Sindromul Asperger etc.) se utilizează şi teste pentru 
nesupradotat, ceea ce ar trebui să se facă în mod flexibil. identificarea stabilităţii psiho-intelectuale, de exemplu: 
Fiecare caz trebuie, aşadar, examinat individual şi printr-o Multiscore Depression Inventory pentru copii (al lui Kaiser), 
abordare multidimensională . ca şi Children's Depression Inventory (al lui Kovac), pentru a 

sesiza gradul de stabilitate sau de risc pentru probleme psihice.Evaluarea trebuie să cuprindă procedee multiple, 
instrumente şi metode: întrevederi cu părinţii, copiii şi Crearea de teste psihometrice este permisă prin 
profesorii; observaţii, chestionare, liste, teste standard etc. stabilirea tipurilor de inteligenţă care dau direcţii relativ bine 
Tehnicile trebuie selectate după calităţile ştiinţifice, după definite de caracterizare. În cadrul acestor direcţii se fac 
obiectivitate, fiabilitate şi validitate. În această evaluare, o mare e s t i m ă r i l e  p r i v i n d  s u p r a d o t a r e a  p r i n  p a c h e t e  
importanţă o are judecata părinţilor, pentru că ei îi pot observa comportamentale specifice categoriei "înzestrare". 
în orice împrejurare pe copiii lor. Acestora li se cere, în discuţii Identificarea nivelului de dotare intelectuală este un proces 
şi prin diverse chestionare, să relateze exemple concrete de extrem de complex şi nici o taxonomie nu acoperă integral 
comportamente care le-au atras atenţia asupra diferenţei de caracteristice ce trebuie identificate. Din acest motiv există 
dezvoltare în raport cu alţi copii. Făcând referinţă la metodele diferite abordări ce consideră diferite aspecte ale supradotării, 
cele mai adecvate de identificare, testarea individuală este însă nici o teorie actuală nu integrează toate cunoştinţele în 
instrumentul cel mai potrivit, deşi necesită mult timp pentru acest domeniu.
aplicare. La aceeaşi concluzie ajunge atât Ministerul Educaţiei Tipuri de inteligenţă şi caracteristicile supradotării:
şi Ştiinţei din SUA (1971), cât şi studiile lui Gallagher. Inteligenţa instinctuală este o formă de inteligenţă 
Identificarea cere o abordare multimetodică. Teoriile cele mai particulară fiecărei specii, imprimată genetic şi cu care toţi ne 
recente despre supradotare şi creativitate îşi asumă concepte naştem. O observăm în obiceiuri care uneori ne contrariază 
multidimensionale. Aceste abordări ale diagnosticului propria logică, dar pe care nu le putem evita să apară, ca de 
multidimensional privind supradotarea şi creativitatea, bazate exemplu reacţia adversă faţă de şerpi sau păianjeni a multor 
pe teorii, au avantajele modelelor unidimensionale. Aceste oameni.
abordări se pot completa perfect, deoarece ele pot reuşi cu o Inteligenţa intuitivă este abilitatea de a învaţa lucruri 
mai mare exactitate, prin aportul testelor psihometrice. complexe şi de a rezolva probleme complexe la nivel 
Aplicarea multimetodelor, incluzându-le pe cele care sunt mai subconstient. Acest tip de inteligenţă asigură adaptarea la un 
exacte în testele de stabilire a coeficientului de inteligentă, mediu nou şi necunoscut, învăţarea din mers a unei limbi sau 
poate reduce problemele dacă diagnosticul este stabilit cu abilitatea de a supravieţui în împrejurări confuze şi haotice. 
grijă. Acest gen de inteligenţă este deseori mai bun în rezolvarea 

Instrumentele psihologice cele mai uzuale ce permit problemelor complexe decât inteligenţa logică senzorială.
identificarea copiilor supradotaţi sunt testele psihologice. Cele Inteligenţa senzorială este abilitatea de a conecta logic 
mai uzitate sunt Wechsler Intelligence Test for children diferite cunoştinţe sau fapte ne dă şi posibilitatea de a 
versiunea III şi Stanford-Binet versiunea IV. Aceste teste sunt descoperi noi reguli şi de a gândi metodic. Apare cu precădere 
folosite în general pentru copiii obişnuiţi, deviaţiile de la la etape mai mature în creşterea copiilor. Această categorie este 
standard permiţând identificarea copiilor supradotaţi, fără a în general definită ca inteligenţă, deoarece se datorează 

gândirii conştiente, în timp ce celelalte tipuri de inteligenţă capacitate de a dori să atingă o ţintă până la capăt;
scapă deseori analizei psihologice. Inteligenţa senzorială este § Judecată- abilitate de a raţiona, de a face 
frecvent folosită pentru depistarea relaţiilor şi a detaliilor de raţionamente pâna la decizii si concluzii logice, de a anticipa şi 
—gândire lineară şi este folosită pentru a lista caracteristicile a evalua rezultatele si acţiunile alternative, de a gândi orientat 
de gândire şi —personalitate a copilului supradotat. spre viitor;

În general se face o identificare cu specificitate pe § Încredere in sine - este încrezător in propriile 
nevoile momentane ale societăţii dependente de factori. De abilitaţi, opinii, acţiuni si obiective;
exemplu, daca in Grecia antică exista idealul omului echilibrat § Poţi depinde de ei- încrezator, adaptabil, 
fizic psihic si intelectual ca un standard de identificare a celui responsabil, predictibil, promisiuni si obligaţii îndeplinite, 
înzestrat, in timpurile moderne definiţia dotării ţine de punctual în îndeplinirea sarcinilor;
atingerea unor performanţe deosebite pe câmpuri limitate de § Leadership- abilitate si  iniţiativă către 
activitate, ceea ce este extrem de departe de viziunea greaciei organizarea, stimularea si influenţarea acţiunilor de grup.
antice. Supradotarea unui copil ce trăieşte în junglă va ţine de Procedura de identificare trebuie făcută cu grijă 
performanţele de confruntare cu dificultăţile traiului în junglă. implicând: părinţi, elevi, profesori şi profesionişti în evaluare. 
Acel copil va fi înzestrat în raport cu mediul înconjurător, Identificarea trebuie să fie pe întreaga perioadă a şcolarităţii, 
neavând în mod necesar alte direcţii de supradotare. Decizia să folosească criterii multiple, să fie incluzivă, să fie dinamică şi 
identificării se face pe nevoile realităţii înconjurătoare, astfel continuă, să fie corectă din punct de vedere cultural, să se 
urmărindu-se mai mulţi factori: asigure că toate directiile de supradotare şi ariile de talent sunt 

§ Creativitate, originalitate- capacitate şi dorinţă identificate, să recunoască gradele de supradotare şi talent, să 
pentru acţiuni şi soluţii constructive, raţionale, independente. fie organizată şi legată de diferenţierea traseelor de educaţie, 
Este inteligent şi inventiv, ingenios şi productiv, imaginativ şi să fie deschisă pentru identificare precese şi să identifice toate 
inovator în gânduri şi acţiuni; stagiile de supradotare, să primească informaţii de la toţi cei 

§ Curiozitate şi interes- participativ, dedicat şi implicaţi. Trăsăturile caracteristice apar de la vârste fragede. 
doritor să ştie ”ce, cum, de ce, unde, când” prin studii intensive, Nu toate trăsăturile sunt exclusive, dar copii supradotaţi le 
focusat şi exploratoriu cu investigaţii minuţioase; posedă în cel mai înalt grad.

§ Hărnicie- perseverenţă, răbdare, persistenţă, 

Caracteristici intelectuale                        Caracteristici de personalitate

Excepţionala abilitate în raţionare Reflexiv

Curiozitate intelectuală Nevoia de a întelege

Viteza mare de învăţare Nevoia de stimulare mentală

Uşurinţa în abstractizare Perfecţionism

Gândire complexă Nevoia de precizie şi logică

Imaginaţie vie Excelent simţ al umorului

Preocupări morale precoce Sensibilitate, empatie

Pasiune pentru învăţare Intensitate

Putere de concentrare Perseverenţa

Gândire analitică Acută auto-stimulare

Gândire divergentă/creativitate Non conformism

Puternic simţ al dreptăţii Contestarea autorităţii

Capacitate de reflexie Tendinţa de introvertire

Nu toate caracteristicile supradotaţilor sunt pozitive, ci gândire. Testele spaţiale şi numerice, nelimitate în timp, sunt 
există şi trăsături negative dintre care pot enumera: eficiente în măsurarea acestei corelaţii. Inteligenţa şi gândirea 
încăpăţânarea, neparticiparea în activităţile clasei, lipsa de sunt diferite. Prima este fluidă şi moştenită, cealaltă este 
cooperare, cinism, neglijenţă şi dezorganizare, tendinţa de câştigată şi cristalizată. Putem învăţa cum să gândim, nu cum 
contestare a autorităţii, frustrări emoţionale, slab interes să fim inteligenţi.
pentru detalii. Există corelaţii între conceptul de inteligenţa şi Testele rapide măsoară inteligenţa simplă, în timp ce 
cel de cultură, gândire şi descoperire, când acestea sunt testele nelimitate în timp măsoară gândirea complexă. 
extreme. Inteligenţa este materialul pe care se structurează gândirea. 

Dacă coeficientul de inteligenţă este mai mare de 150, se Gândirea este limbajul inteligenţei.
poate vedea o corelaţie între inteligenţă şi cultură. De la aceasta  Dacă coeficientul de inteligenţă este mai mare decât 
valoare individul foloseşte un substrat cultural îmbogăţit. 176, vom nota o corelare între inteligenţa şi capacitatea de a 
Testele verbale fără limită de timp sunt eficiente în măsurarea descoperi. Plecând de la această valoare individul testat 
acestei corelaţii, dând acces cunoştinţelor enciclopedice, trebuie să îşi folosească capacitatea de descoperire. Numai 
aspectelor culturale sau proiecţiilor mentale ale creatorilor lor testele extreme au capacitatea de a măsura aceasta corelaţie. 
si nu pot fi în orice caz negative. Spiritul de sinteză generează nevoia de creaţie. 

Dacă coeficientul intelectual este mai mare de 160, se  Descoperirea este finalitatea inteligenţei.
observă o corelare între inteligenţă şi gândire. Ca punct de 
plecare se pot considera viteza de înţelegere şi puterea de 
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Rusaliile şi Sânzienele

între tradiţii populare şi sărbători religioase

Sărbătoarea Rusaliilor are loc la cincizeci de zile 
dupa Paşti şi celebrează pogorârea Duhului Sfânt peste cei 
doisprezece apostoli, care au pornit mai apoi să 
răspândească cuvântul lui Dumnezeu în lume, dându-li-se 
puterea de a vorbi şi limbile altor popoare. 

La români, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt a 
devenit sărbătoarea Rusaliilor, suprapunându-se peste o 
sărbătoare precreştină. Rusaliile derivă din sărbătoarea 
romană Rosalia, când se puneau trandafiri pe morminte. Dacii 
au preluat sărbătoarea şi au continuat să o celebreze ca pe o 

sărbătoare a morţilor, de unde mai tarziu s-a ajuns la pomenirea morţilor: Moşii de 
vară. Se spune că sufletele celor morţi se întorc printre cei vii în Joia Mare şi se întorc 
înapoi de Rusalii, iar atunci trebuie să se facă pomeni pentru ca sufletele adormiţilor 
să se întoarcă în tihnă în locurile de unde vin. De asemenea, se face legătură şi cu 
superstiţiile legate de rusalce, zâne ale apelor, care luau minţile bărbaţilor. Pentru a 
se feri de rusalce, oamenii purtau frunze de pelin. Se mai credea, de asemenea, că 
dacă te speli în ziua de Rusalii există pericolul să mori înecat. Aceste superstiţii 
ajunse la rangul de tradiţii populare se pastrează în Oltenia şi Muntenia. În schimb, 
obiceiurile nopţii de Sânziene este specific întregii ţări şi este încă respectat la sate.

La 24 iunie, calendarul ortodox sărbătoreşte naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul. Sânzienele reprezintă de fapt, din punct de vedere calendaristic, 
momentul în care ziua este egală cu noaptea - solstiţiul de vară. Fiind o dată la care 
majoritatea popoarelor au dat o mare importanţă în cultura acestui eveniment 
astrologic, tradiţiile populare şi mai ales superstiţiile sunt numeroase, peste care s-a 
suprapus de regulă şi o sărbătoare religioasă. 

Astfel, ţăranii români vorbesc despre iele, zâne ale pădurilor, care vin 
noaptea în poieni şi pornesc o horă. Acestea au înfăţişarea frumoasă şi dansează 
fără îmbrăcăminte, aşa încât orice trecător care surprinde hora ielelor îşi va pierde 
minţile. Puterea farmecelor ielelor era considerată suficient de mare încât 
obiceiurile impuneau împodobirea porţilor cu coroniţe făcute din flori de sânziene. 
Această sărbătoare mai este numită şi Drăgaică şi era închinată fetelor nemăritate, 
care se adunau în poieni şi rosteau descântece pentru a grăbi măritişul şi a-şi aduce 
iubitul aproape. „Sânzienele” era considerată şi o zi în care se puteau culege plante 
otrăvitoare bune de leac, care, potrivit tradiţiei, îşi pierdeau otrava dacă erau 
culese în zorii zilei. De altfel, practicile magice luau amploare de Sânziene, ca şi 
credinţa conform cărora nu trebuia să ieşi afară noaptea sau să priveşti pe geam, 
pentru ca ielele să nu cumva să-şi arunce vraja asupra celor care le priveau. Şi 
astăzi se mai păstrează prin unele sate obiceiul de a agăţa la poartă şi de a păstra 
de-a lungul anului cununi din flori de sânziene. 

Deşi nu par a fi decât sărbători din popor, din ce în ce mai puţin cunoscute 
generaţiilor mai tinere, sărbătorile lunii iunie sunt consacrate puterii naturii şi a 
fiinţelor care se bucură de căldura verii.

Corina Mihăilă
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sunt bun/-ă de nimic, nu sunt vrednic/-ă de iubire, nu merit Deși obișnuiesc ca în revista noastră să public numai 
atenţia, nu pot fi eu însumi/însămi, mai bine nu existam. A-ţi cuvintele mele, am hotarât ca în următoarele două numere să 
deschide inima către relaţia cu soţul/soţia înseamnă de multe folosesc acest spațiu pentru a cita articole care pe mine m-au 
ori a identifica bariera pe care o stabilesc aceste convingeri, impresionat, dar și ajutat foarte mult. În acest număr am ales 
a nu le acorda credit, lăsându-le să vă domine relaţiile, şi să Îl să vă prezint un articol scris de Dana Alecu pe site-ul ortodox 
rugaţi pe Dumnezeu să vindece rănile sufleteşti care au doxologia.ro. Nădăjduiesc cu tărie că veți aprecia acest 
cauzat apariţia lor.articol, care vă va lumina, care vă va face înțelepți și vă va 

Un alt pas pentru a avea o relaţie vie de iubire în aduce liniște și mângâiere în inimi:
căsătorie este acela de a cere de la Dumnezeu să vă umple “Dacă ţi se pare că păstrarea iubirii în relaţia de 
sufletul cu iubire, în loc să vă constrângeţi sufletul să trăiască în căsnicie este un subiect doar din sfera filmelor de cinema, noi 
permanenţă sentimente de iubire, chiar în situaţiile în care ne propunem în acest articol să vă punem la dispoziţie câteva 
resimte mai degrabă mânia, revolta sau tristeţea. În acest modalităţi concrete de a vă bucura de iubire, afecţiune şi 
mod veţi avea mereu iubire în relaţia voastră, indiferent de încredere, până când moartea vă va despărţi. 
sentimentele trăite la nivel psihologic, atât de dependente de Aceasta nu înseamnă că nu veţi avea conflicte, că nu 
situaţiile şi reacţiile fluctuante ale celuilalt.veţi trece prin momente de criză, că nu veţi trăi sentimente de 

De asemenea, fiţi conştient/conştientă în permanenţă însigurare, că nu vă veţi simţi uneori lipsiţi de energie pentru 
de ceea ce simţiţi, indiferent dacă este vorba de sentimente cu relaţia voastră, întrucât toată energia voastră este absorbită 
conotaţie pozitivă sau negativă. În special, în această a doua de grijile, îngrijorările şi tensiunile zilnice. Nu înseamnă că nu 
situaţie aţi putea fi tentaţi să faceţi două lucruri, în egală veţi trăi sentimente de mânie, dezamăgire, tristeţe în relaţia 
măsură distrugătoare pentru relaţia voastră: fie să vă voastră de cuplu.
reprimaţi sentimentele negative, gândind că acestea nu au ce Ne propunem doar să aducem în discuţie modalităţi 
să caute, să le respingeţi ca pe o ameninţare a armoniei prin care, după fiecare dintre momentele dificile, inerente 
relaţionale, fie să le consideraţi drept principal barometru al unei căsnicii, vă puteţi reîntoarce la lucrurile esenţiale, vă 
relaţiei şi să reacţionaţi imediat, nemijlocit, sub impulsul lor. În puteţi stabili din nou priorităţile, puteţi pune din nou relaţia de 
locul acestor două tendinţe automate, preferaţi să vă c ă s ă t o r i e  p e  p r i m u l  p l a n ,  v ă  p u t e ţ i  p r i v i  
conştientizaţi sentimentele, să acceptaţi că şi acestea fac partenerul/partenera cu inima deschisă.
parte din trăirile voastre şi să analizaţi care este dorinţa Una dintre principalele condiţii ale unei căsnicii vii şi 
neîmplinită din spatele lor. În loc să aşteptaţi de la soţ/ soţie armonioase este, într-adevăr, a avea inima, sufletul, în 
să vă împlinească aceste dorinţe, arătaţi-i-le lui Dumnezeu.totalitate deschisă spre relaţia cu soţul/soţia. Fără scenarii, 

fără idei preconcepute, fără tendinţe de manipulare în scopul 
obţinerii controlului în relaţie…, fără tendinţa de a disimula 
propriile sentimente, fără a te închide în tine, atunci când 

Identifică interpretările negative repetitive pe care realitatea nu este aşa cum ţi-ai dori… A avea inima 100% 
le faci, judecăţile, percepţiile, aşteptările, fricile, rănile din deschisă pentru relaţia cu partenerul/a ar trebui să 
trecut, credinţele, problemele şi modelele existente în familia reprezinte o preocupare de zi cu zi.
de origine şi gândeşte-te la modul în care acestea îţi 
afectează emoţiile.

Găseşte, totodată, soluţii care să te ajute să 
înlocuieşti convingerile iraţionale şi sentimentele care rezultă Uneori, o piedică împotriva deschiderii în relaţie o 
din acestea. Astfel, poţi căuta în Biblie versetele care poate reprezenta chiar inima ta, prin răni trăite în trecut, prin 
contrazic ideile tale preconcepute, convingerile negative stocarea unor amintiri cu conotaţie negativă puternică, ce sunt 
iraţionale, te poţi ruga ca Dumnezeu să îţi reînnoiască retrăite sub impulsul unor stimuli actuali declanşatori. Este bine 
perspectiva asupra ta şi asupra relaţiei cu soţul/soţia, poţi de aceea să priviţi în sufletul vostru şi să remarcaţi dacă 
vorbi cu oameni de încredere (duhovnic, prieteni, consilier de modul propriu de interpretare şi  reacţie în relaţie nu este 
specialitate) despre aceste convingeri ale tale. Dar mai ales e tributar unor idei şi sentimente cu caracter parazit, puternic 
nevoie să nu îţi neglijezi sufletul, ci să-i oferi activităţi care îl înrădăcinate în experienţele copilăriei. Vă puteţi simţi 
hrănesc şi îl păstrează sănătos - rugăciune, cultivarea unor respinşi, rataţi, lipsiţi de speranţă şi apărare, neputincioşi, 
relaţii de prietenie sănătoase, stabilirea unor limite inadecvaţi, inferiori, nedoriţi, judecaţi, ignoraţi, neimportanţi, 
sănătoase în viaţa ta, păstrarea unui jurnal în care să poţi neînţeleşi, nerespectaţi. Dacă aceste sentimente se transformă 
vorbi deschis despre sentimentele tale.într-un tipar emoţional, cu caracter repetitiv - în fiecare 
Şi, nu în ultimul rând, acordă-i atenţie, încredere, recunoaştere situaţie conflictuală tindeţi să vă simţiţi în acelaşi mod -, este 
permanentă soţului/soţiei, apreciind ceea ce face pentru voi, posibil ca rădăcinile reacţiilor voastre afective să fie mult mai 
acordându-i tipul de atenţie şi sprijin de care are nevoie, îndepărtate. În multe dintre aceste situaţii, la bază se află 
apreciindu-i calităţile, petrecând mult timp de calitate cu convingeri profunde, dar cu caracter iraţional, care tind să 
el/ea şi reasigurându-l/o de iubirea ta necondiţionată.”saboteze atât relaţia voastră cu partenerul/partenera, cât şi 

Nicolae Andrei Mihairelaţia cu voi înşivă. O parte dintre aceste convingeri sunt: nu 

Convingerile negative pot fi înlocuite

Cum putem avea mereu iubire în căsnicie

Îngrijindu-ţi sufletul, ai grijă de căsnicia ta
Orice copil

de George Ţărnea

Orice copil are un nume, 

Orice copil are o zi, 

Lumina lui aprinsă-n lume

De noapte ne-ar putea păzi.

Orice copil are o ţară, 

Orice copil are părinţi, 

Descoperind din vară-n vară

Alt joc al paşilor cuminţi.

Orice copil are o cale, 

Orice copil are un gând, 

Călătorind pe cer la vale

Şi printre spini din când în când.

Orice copil are un leagăn, 

Orice copil crede-n poveşti, 

Adăpostind o lume-ntreagă-n

Curaţii ochi copilăreşti.

Orice copil are o mare

Pe care-şi poartă barca lui, 

Dar nu se-aşteaptă să coboare

La ţărmul mării nimănui.

Orice copil culege fluturi, 

De dorul unei mângâieri, 

Şi-ntoarce vremea la-nceputuri 

Cu teama de-al rosti pe "ieri".

Orice copil se poate face

Şi floare şi păun si cerb, 

Silabisind cuvântul pace

Pe limba fiecărui herb.

Orice copil are sub gene

Şi stropi de rouă şi gheţari, 

Hrăniţi din legile viclene

Din jocul unor oameni mari.

Orice copil reface-n minte

Destinul primului cuvânt, 

Putând să strângă în cuvinte

Lumina-ntregului pământ.

Orice copil e o minune

Irepetabila precum

Ivirea zilei din genune 

Si focul soarelui din scrum.
Desen de 
Maria 
Emanuela 
Gavrilă
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Rusaliile şi Sânzienele

între tradiţii populare şi sărbători religioase

Sărbătoarea Rusaliilor are loc la cincizeci de zile 
dupa Paşti şi celebrează pogorârea Duhului Sfânt peste cei 
doisprezece apostoli, care au pornit mai apoi să 
răspândească cuvântul lui Dumnezeu în lume, dându-li-se 
puterea de a vorbi şi limbile altor popoare. 

La români, sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt a 
devenit sărbătoarea Rusaliilor, suprapunându-se peste o 
sărbătoare precreştină. Rusaliile derivă din sărbătoarea 
romană Rosalia, când se puneau trandafiri pe morminte. Dacii 
au preluat sărbătoarea şi au continuat să o celebreze ca pe o 

sărbătoare a morţilor, de unde mai tarziu s-a ajuns la pomenirea morţilor: Moşii de 
vară. Se spune că sufletele celor morţi se întorc printre cei vii în Joia Mare şi se întorc 
înapoi de Rusalii, iar atunci trebuie să se facă pomeni pentru ca sufletele adormiţilor 
să se întoarcă în tihnă în locurile de unde vin. De asemenea, se face legătură şi cu 
superstiţiile legate de rusalce, zâne ale apelor, care luau minţile bărbaţilor. Pentru a 
se feri de rusalce, oamenii purtau frunze de pelin. Se mai credea, de asemenea, că 
dacă te speli în ziua de Rusalii există pericolul să mori înecat. Aceste superstiţii 
ajunse la rangul de tradiţii populare se pastrează în Oltenia şi Muntenia. În schimb, 
obiceiurile nopţii de Sânziene este specific întregii ţări şi este încă respectat la sate.

La 24 iunie, calendarul ortodox sărbătoreşte naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul. Sânzienele reprezintă de fapt, din punct de vedere calendaristic, 
momentul în care ziua este egală cu noaptea - solstiţiul de vară. Fiind o dată la care 
majoritatea popoarelor au dat o mare importanţă în cultura acestui eveniment 
astrologic, tradiţiile populare şi mai ales superstiţiile sunt numeroase, peste care s-a 
suprapus de regulă şi o sărbătoare religioasă. 

Astfel, ţăranii români vorbesc despre iele, zâne ale pădurilor, care vin 
noaptea în poieni şi pornesc o horă. Acestea au înfăţişarea frumoasă şi dansează 
fără îmbrăcăminte, aşa încât orice trecător care surprinde hora ielelor îşi va pierde 
minţile. Puterea farmecelor ielelor era considerată suficient de mare încât 
obiceiurile impuneau împodobirea porţilor cu coroniţe făcute din flori de sânziene. 
Această sărbătoare mai este numită şi Drăgaică şi era închinată fetelor nemăritate, 
care se adunau în poieni şi rosteau descântece pentru a grăbi măritişul şi a-şi aduce 
iubitul aproape. „Sânzienele” era considerată şi o zi în care se puteau culege plante 
otrăvitoare bune de leac, care, potrivit tradiţiei, îşi pierdeau otrava dacă erau 
culese în zorii zilei. De altfel, practicile magice luau amploare de Sânziene, ca şi 
credinţa conform cărora nu trebuia să ieşi afară noaptea sau să priveşti pe geam, 
pentru ca ielele să nu cumva să-şi arunce vraja asupra celor care le priveau. Şi 
astăzi se mai păstrează prin unele sate obiceiul de a agăţa la poartă şi de a păstra 
de-a lungul anului cununi din flori de sânziene. 

Deşi nu par a fi decât sărbători din popor, din ce în ce mai puţin cunoscute 
generaţiilor mai tinere, sărbătorile lunii iunie sunt consacrate puterii naturii şi a 
fiinţelor care se bucură de căldura verii.

Corina Mihăilă
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sunt bun/-ă de nimic, nu sunt vrednic/-ă de iubire, nu merit Deși obișnuiesc ca în revista noastră să public numai 
atenţia, nu pot fi eu însumi/însămi, mai bine nu existam. A-ţi cuvintele mele, am hotarât ca în următoarele două numere să 
deschide inima către relaţia cu soţul/soţia înseamnă de multe folosesc acest spațiu pentru a cita articole care pe mine m-au 
ori a identifica bariera pe care o stabilesc aceste convingeri, impresionat, dar și ajutat foarte mult. În acest număr am ales 
a nu le acorda credit, lăsându-le să vă domine relaţiile, şi să Îl să vă prezint un articol scris de Dana Alecu pe site-ul ortodox 
rugaţi pe Dumnezeu să vindece rănile sufleteşti care au doxologia.ro. Nădăjduiesc cu tărie că veți aprecia acest 
cauzat apariţia lor.articol, care vă va lumina, care vă va face înțelepți și vă va 

Un alt pas pentru a avea o relaţie vie de iubire în aduce liniște și mângâiere în inimi:
căsătorie este acela de a cere de la Dumnezeu să vă umple “Dacă ţi se pare că păstrarea iubirii în relaţia de 
sufletul cu iubire, în loc să vă constrângeţi sufletul să trăiască în căsnicie este un subiect doar din sfera filmelor de cinema, noi 
permanenţă sentimente de iubire, chiar în situaţiile în care ne propunem în acest articol să vă punem la dispoziţie câteva 
resimte mai degrabă mânia, revolta sau tristeţea. În acest modalităţi concrete de a vă bucura de iubire, afecţiune şi 
mod veţi avea mereu iubire în relaţia voastră, indiferent de încredere, până când moartea vă va despărţi. 
sentimentele trăite la nivel psihologic, atât de dependente de Aceasta nu înseamnă că nu veţi avea conflicte, că nu 
situaţiile şi reacţiile fluctuante ale celuilalt.veţi trece prin momente de criză, că nu veţi trăi sentimente de 

De asemenea, fiţi conştient/conştientă în permanenţă însigurare, că nu vă veţi simţi uneori lipsiţi de energie pentru 
de ceea ce simţiţi, indiferent dacă este vorba de sentimente cu relaţia voastră, întrucât toată energia voastră este absorbită 
conotaţie pozitivă sau negativă. În special, în această a doua de grijile, îngrijorările şi tensiunile zilnice. Nu înseamnă că nu 
situaţie aţi putea fi tentaţi să faceţi două lucruri, în egală veţi trăi sentimente de mânie, dezamăgire, tristeţe în relaţia 
măsură distrugătoare pentru relaţia voastră: fie să vă voastră de cuplu.
reprimaţi sentimentele negative, gândind că acestea nu au ce Ne propunem doar să aducem în discuţie modalităţi 
să caute, să le respingeţi ca pe o ameninţare a armoniei prin care, după fiecare dintre momentele dificile, inerente 
relaţionale, fie să le consideraţi drept principal barometru al unei căsnicii, vă puteţi reîntoarce la lucrurile esenţiale, vă 
relaţiei şi să reacţionaţi imediat, nemijlocit, sub impulsul lor. În puteţi stabili din nou priorităţile, puteţi pune din nou relaţia de 
locul acestor două tendinţe automate, preferaţi să vă c ă s ă t o r i e  p e  p r i m u l  p l a n ,  v ă  p u t e ţ i  p r i v i  
conştientizaţi sentimentele, să acceptaţi că şi acestea fac partenerul/partenera cu inima deschisă.
parte din trăirile voastre şi să analizaţi care este dorinţa Una dintre principalele condiţii ale unei căsnicii vii şi 
neîmplinită din spatele lor. În loc să aşteptaţi de la soţ/ soţie armonioase este, într-adevăr, a avea inima, sufletul, în 
să vă împlinească aceste dorinţe, arătaţi-i-le lui Dumnezeu.totalitate deschisă spre relaţia cu soţul/soţia. Fără scenarii, 

fără idei preconcepute, fără tendinţe de manipulare în scopul 
obţinerii controlului în relaţie…, fără tendinţa de a disimula 
propriile sentimente, fără a te închide în tine, atunci când 

Identifică interpretările negative repetitive pe care realitatea nu este aşa cum ţi-ai dori… A avea inima 100% 
le faci, judecăţile, percepţiile, aşteptările, fricile, rănile din deschisă pentru relaţia cu partenerul/a ar trebui să 
trecut, credinţele, problemele şi modelele existente în familia reprezinte o preocupare de zi cu zi.
de origine şi gândeşte-te la modul în care acestea îţi 
afectează emoţiile.

Găseşte, totodată, soluţii care să te ajute să 
înlocuieşti convingerile iraţionale şi sentimentele care rezultă Uneori, o piedică împotriva deschiderii în relaţie o 
din acestea. Astfel, poţi căuta în Biblie versetele care poate reprezenta chiar inima ta, prin răni trăite în trecut, prin 
contrazic ideile tale preconcepute, convingerile negative stocarea unor amintiri cu conotaţie negativă puternică, ce sunt 
iraţionale, te poţi ruga ca Dumnezeu să îţi reînnoiască retrăite sub impulsul unor stimuli actuali declanşatori. Este bine 
perspectiva asupra ta şi asupra relaţiei cu soţul/soţia, poţi de aceea să priviţi în sufletul vostru şi să remarcaţi dacă 
vorbi cu oameni de încredere (duhovnic, prieteni, consilier de modul propriu de interpretare şi  reacţie în relaţie nu este 
specialitate) despre aceste convingeri ale tale. Dar mai ales e tributar unor idei şi sentimente cu caracter parazit, puternic 
nevoie să nu îţi neglijezi sufletul, ci să-i oferi activităţi care îl înrădăcinate în experienţele copilăriei. Vă puteţi simţi 
hrănesc şi îl păstrează sănătos - rugăciune, cultivarea unor respinşi, rataţi, lipsiţi de speranţă şi apărare, neputincioşi, 
relaţii de prietenie sănătoase, stabilirea unor limite inadecvaţi, inferiori, nedoriţi, judecaţi, ignoraţi, neimportanţi, 
sănătoase în viaţa ta, păstrarea unui jurnal în care să poţi neînţeleşi, nerespectaţi. Dacă aceste sentimente se transformă 
vorbi deschis despre sentimentele tale.într-un tipar emoţional, cu caracter repetitiv - în fiecare 
Şi, nu în ultimul rând, acordă-i atenţie, încredere, recunoaştere situaţie conflictuală tindeţi să vă simţiţi în acelaşi mod -, este 
permanentă soţului/soţiei, apreciind ceea ce face pentru voi, posibil ca rădăcinile reacţiilor voastre afective să fie mult mai 
acordându-i tipul de atenţie şi sprijin de care are nevoie, îndepărtate. În multe dintre aceste situaţii, la bază se află 
apreciindu-i calităţile, petrecând mult timp de calitate cu convingeri profunde, dar cu caracter iraţional, care tind să 
el/ea şi reasigurându-l/o de iubirea ta necondiţionată.”saboteze atât relaţia voastră cu partenerul/partenera, cât şi 

Nicolae Andrei Mihairelaţia cu voi înşivă. O parte dintre aceste convingeri sunt: nu 

Convingerile negative pot fi înlocuite

Cum putem avea mereu iubire în căsnicie

Îngrijindu-ţi sufletul, ai grijă de căsnicia ta
Orice copil

de George Ţărnea

Orice copil are un nume, 

Orice copil are o zi, 

Lumina lui aprinsă-n lume

De noapte ne-ar putea păzi.

Orice copil are o ţară, 

Orice copil are părinţi, 

Descoperind din vară-n vară

Alt joc al paşilor cuminţi.

Orice copil are o cale, 

Orice copil are un gând, 

Călătorind pe cer la vale

Şi printre spini din când în când.

Orice copil are un leagăn, 

Orice copil crede-n poveşti, 

Adăpostind o lume-ntreagă-n

Curaţii ochi copilăreşti.

Orice copil are o mare

Pe care-şi poartă barca lui, 

Dar nu se-aşteaptă să coboare

La ţărmul mării nimănui.

Orice copil culege fluturi, 

De dorul unei mângâieri, 

Şi-ntoarce vremea la-nceputuri 

Cu teama de-al rosti pe "ieri".

Orice copil se poate face

Şi floare şi păun si cerb, 

Silabisind cuvântul pace

Pe limba fiecărui herb.

Orice copil are sub gene

Şi stropi de rouă şi gheţari, 

Hrăniţi din legile viclene

Din jocul unor oameni mari.

Orice copil reface-n minte

Destinul primului cuvânt, 

Putând să strângă în cuvinte

Lumina-ntregului pământ.

Orice copil e o minune

Irepetabila precum

Ivirea zilei din genune 

Si focul soarelui din scrum.
Desen de 
Maria 
Emanuela 
Gavrilă
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RUBRICA ISTEŢILOR

Broasca ţestoasă umblă şi se 
hrăneşte numai a patra parte 
dintr-un an. În restul timpului doarme. 
Întrebare: Câte luni doarme, pe an, 
broasca ţestoasă?

*
Apeductele romane şi şoselele 
militare constituie minuni ale lumii 
antice. Din Roma porneau şosele pe 
23 direcţii, cu o lungime totală de 
80.00 km.
Întrebare: Care era lungimea medie 
a unei şosele?

*
Doi în car, doi sub car, doi la roata 
carului; doi la oi, doi la boi, doi la 
Danciu suflă-n foi; iar Mariţa, cu 
Săftiţa, cu Matei, cu Doroftei şed la 
foc că-s mititei...
Câţi copii sunt?

*
Într-o ogradă, 31 capete şi 70 
picioare. Câte cu două, câte cu 
patru?

Răspuns: 9 luni.

Răspuns: 3.500 km.

Răspuns: 17.

Răspuns: 37 cu două picioare; 
4 cu patru picioare.

L
A
B
I
R
I
N
T

Cum se ajunge la castel?

Sub două păduri întinse,
Două lumini aprinse.

Am un pom:
Seara înfloreşte
Şi dimineaţa desfloreşte.

Suflet ţine,
Suflet n-are;
Merge fără drum,
Fără cărare.

Ce nu poţi să pui 
Ca să şază în cui?

Când soarele e-n amiază,
Se scurtează;
Când soarele asfinţeşte,
Se lungeşte.

OCHII

CERUL CU STELE

AVIONUL

OUL

UMBRA

GHICITORI
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LA CĂLIMARĂ
(Scart anagramat: XXXXXDXXX)

CU GRAŢIE
(Monoverb: 6 - 8)

VÂRSTA FERICITĂ
(Rebo eliptic anatramat: 4 + 3 + (3) = 9)
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1) Bat în piepturi.
2) Închis la culoare.
3) Deasupra pereţilor.
4) Animal ţepos.
5) „Sufrageria” vitelor.
De la A-B şi C-D: Ziua copilului.
De la 1 la 7: numele popular al lunii 
iunie; de la 8-12: bătută în joacă de 
copii; de la 13-15: undă marină.

ORIZONTAL şi 
VERTICAL:
1) Motanul 
dintr-o poezie 
de Elena 
Farago. 
2) Măgar. 
3) Eroul din 
„Amintiri din copilărie” de Ion 
Creangă care „a deranjat” pupăza 
din  tei. 4) Maimuţă din America 
Centrală şi de Sud, numită „Leneşul 
cu două degete”.

U

ŞAH

Feminin

Masculin

Locul
I ROTARU  ECATERINA
II PRUTEANU  VALERICA

41-50 ani

I NEDELCU  LEONARD
II URSU  CĂTĂLIN

51-60 ani

I BOGOS  COSTICĂ
II CREŢU  CONSTANTIN
III REBEGEA  VASILE
IV DASCĂLU  GEORGICĂ

61-70 ani

I MOCANU  IOAN
II CRISTEA  NECULAI
III ARTENE  NECULAI
IV BROŞTIUC  GHEORGHE
V NECHITA  NECULAI
VI STANCIU  ION
VII ŢICĂU  VALERIU
VIII COJOCARU  GHEORGHE
IX CHIRIAC  DUMITRU
X CUREA  NECULAI
XI PETRACHE  VALERIU
XII TEREJA  IOAN
XIII BĂNCEANU  NICOLAE
XIV AGACHE  ALEXANDRU

Peste 70 ani

I RAFAILĂ  CLAUDIU
II TALPĂ  SIMION

TENIS DE MASĂ

Feminin

Masculin

I ROTARU  ECATERINA
II GINGHINĂ  MARIA

până în 30 ani

I FILOTI  MARIAN
II MILICĂ  GHEORGHE
III BUHUŞ  COSMIN
IV GOLOGAN  ADRIAN

41-50 ani

I GÎLCĂ  MARINEL
II SÎRBU  CRISTIAN
III COMĂNESCU  VIOREL
IV SPAIMĂ  OVIDIU

51-60 ani

I CHIRIAC  DUMITRU
II GALAN  DĂNUŢ
III RÂNCU  LIVIU
IV BUZAMĂT  GHEORGHE
V ARTENI  NECULAI
VI BOTEZ  EUGEN
VII REBEGEA  VASILE

61-70 ani

I AILIOAIEI  ADRIAN
I URSU  ŞTEFAN
I BROŞTIC  GHEORGHE
IV STAN  CONSTANTIN
V STANCIU  IOAN

peste 70 ani

I VLAD  ALEXANDRU
II RAFAILĂ  CLAUDIU

CROS

Feminin

Masculin

31-40 ani
Locul
I DUMITRAŞCU EDITH

51-60 ani
I FLOREA ELENA
II CIOBÎCĂ PARASCHIVA
III OLARU MIHAELA

61-70 ani
I GINGHINĂ MARIA
II STOICA ECATERINA
III ILIE NICOLETA
IV PRUTEANU VALERICA

până la 30 ani
Locul
I TECLĂ ALEXANDRU
II MUNTEANU DANI

31-40 ani
I BOSTACA CIPRIAN
II BUTNARU IONUŢ

41-50 ani
I PLETEA FLORINEL,

DONOSĂ VASILE
II POPA SORIN
III SPAIMĂ OVIDIU

51-60 ani
I ANIŢA AUREL
II GHECIU MIHAI
III FLOREA IOAN
IV BĂLAN NECULAI

61-70 ani
I STANCIU DUMITRU
II CUCU ANTON
III POPA PETREA
IV STANCIU ION

peste 70 ani
I ŢUŢU VICTOR
II GHEŢĂU NECULAI
III POEANĂ EMIL
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RUBRICA ISTEŢILOR

Broasca ţestoasă umblă şi se 
hrăneşte numai a patra parte 
dintr-un an. În restul timpului doarme. 
Întrebare: Câte luni doarme, pe an, 
broasca ţestoasă?

*
Apeductele romane şi şoselele 
militare constituie minuni ale lumii 
antice. Din Roma porneau şosele pe 
23 direcţii, cu o lungime totală de 
80.00 km.
Întrebare: Care era lungimea medie 
a unei şosele?

*
Doi în car, doi sub car, doi la roata 
carului; doi la oi, doi la boi, doi la 
Danciu suflă-n foi; iar Mariţa, cu 
Săftiţa, cu Matei, cu Doroftei şed la 
foc că-s mititei...
Câţi copii sunt?

*
Într-o ogradă, 31 capete şi 70 
picioare. Câte cu două, câte cu 
patru?

Răspuns: 9 luni.

Răspuns: 3.500 km.

Răspuns: 17.

Răspuns: 37 cu două picioare; 
4 cu patru picioare.

L
A
B
I
R
I
N
T

Cum se ajunge la castel?

Sub două păduri întinse,
Două lumini aprinse.

Am un pom:
Seara înfloreşte
Şi dimineaţa desfloreşte.

Suflet ţine,
Suflet n-are;
Merge fără drum,
Fără cărare.

Ce nu poţi să pui 
Ca să şază în cui?

Când soarele e-n amiază,
Se scurtează;
Când soarele asfinţeşte,
Se lungeşte.

OCHII

CERUL CU STELE

AVIONUL

OUL

UMBRA

GHICITORI
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1) Bat în piepturi.
2) Închis la culoare.
3) Deasupra pereţilor.
4) Animal ţepos.
5) „Sufrageria” vitelor.
De la A-B şi C-D: Ziua copilului.
De la 1 la 7: numele popular al lunii 
iunie; de la 8-12: bătută în joacă de 
copii; de la 13-15: undă marină.

ORIZONTAL şi 
VERTICAL:
1) Motanul 
dintr-o poezie 
de Elena 
Farago. 
2) Măgar. 
3) Eroul din 
„Amintiri din copilărie” de Ion 
Creangă care „a deranjat” pupăza 
din  tei. 4) Maimuţă din America 
Centrală şi de Sud, numită „Leneşul 
cu două degete”.

U

ŞAH

Feminin

Masculin

Locul
I ROTARU  ECATERINA
II PRUTEANU  VALERICA

41-50 ani

I NEDELCU  LEONARD
II URSU  CĂTĂLIN

51-60 ani

I BOGOS  COSTICĂ
II CREŢU  CONSTANTIN
III REBEGEA  VASILE
IV DASCĂLU  GEORGICĂ

61-70 ani

I MOCANU  IOAN
II CRISTEA  NECULAI
III ARTENE  NECULAI
IV BROŞTIUC  GHEORGHE
V NECHITA  NECULAI
VI STANCIU  ION
VII ŢICĂU  VALERIU
VIII COJOCARU  GHEORGHE
IX CHIRIAC  DUMITRU
X CUREA  NECULAI
XI PETRACHE  VALERIU
XII TEREJA  IOAN
XIII BĂNCEANU  NICOLAE
XIV AGACHE  ALEXANDRU

Peste 70 ani

I RAFAILĂ  CLAUDIU
II TALPĂ  SIMION

TENIS DE MASĂ

Feminin

Masculin

I ROTARU  ECATERINA
II GINGHINĂ  MARIA

până în 30 ani

I FILOTI  MARIAN
II MILICĂ  GHEORGHE
III BUHUŞ  COSMIN
IV GOLOGAN  ADRIAN

41-50 ani

I GÎLCĂ  MARINEL
II SÎRBU  CRISTIAN
III COMĂNESCU  VIOREL
IV SPAIMĂ  OVIDIU

51-60 ani

I CHIRIAC  DUMITRU
II GALAN  DĂNUŢ
III RÂNCU  LIVIU
IV BUZAMĂT  GHEORGHE
V ARTENI  NECULAI
VI BOTEZ  EUGEN
VII REBEGEA  VASILE

61-70 ani

I AILIOAIEI  ADRIAN
I URSU  ŞTEFAN
I BROŞTIC  GHEORGHE
IV STAN  CONSTANTIN
V STANCIU  IOAN

peste 70 ani

I VLAD  ALEXANDRU
II RAFAILĂ  CLAUDIU

CROS

Feminin

Masculin

31-40 ani
Locul
I DUMITRAŞCU EDITH

51-60 ani
I FLOREA ELENA
II CIOBÎCĂ PARASCHIVA
III OLARU MIHAELA

61-70 ani
I GINGHINĂ MARIA
II STOICA ECATERINA
III ILIE NICOLETA
IV PRUTEANU VALERICA

până la 30 ani
Locul
I TECLĂ ALEXANDRU
II MUNTEANU DANI

31-40 ani
I BOSTACA CIPRIAN
II BUTNARU IONUŢ

41-50 ani
I PLETEA FLORINEL,

DONOSĂ VASILE
II POPA SORIN
III SPAIMĂ OVIDIU

51-60 ani
I ANIŢA AUREL
II GHECIU MIHAI
III FLOREA IOAN
IV BĂLAN NECULAI

61-70 ani
I STANCIU DUMITRU
II CUCU ANTON
III POPA PETREA
IV STANCIU ION

peste 70 ani
I ŢUŢU VICTOR
II GHEŢĂU NECULAI
III POEANĂ EMIL
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S.C. MEDICA FARMIMPEX  S.R.L. EPURE  IOANPersoane juridice
S.C. ROLIMAX S.R.L. ZANET  RODICA

S.C. DEDEMAN S.R.L. HOZU  LENUŢAMINISTERUL MUNCII
S.C. BIZMED S.R.L. ILIE  MIHAELAFEDERAŢIA NAŢIONALĂ ,,OMENIA"
S.C. SILVESROM S.R.L. PUIU  ANDREIDIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ  
FOCA SILVIU CRISTIAN P.F.A. RADU  EUGENVASLUI

COZMA  CRISTIAN CĂTĂLIN560 PERSOANE FIZICE - 2% IMPOZIT
RÂNCU  LIVIUS.C. HOFIGAL EXPORT IMPORT S.A. Persoane fizice
COCIOABĂ  ELENAS.C. CONFECŢII S.A.
IFTIMIE VIRGINIEAS.C. DACIA PLANT S.R.L. MIHAI  NICOLAIE
COMĂNESCU  CLAUDIAS.C. MARALCOM S.R.L. RUSU  CRISTIAN
GUŢU  MARIAS.C. CLEOPATRA CENTER S.R.L. LICĂ  ION
NESTOR  GABIS.C. IRIMPEX S.R.L. FILIP  STELIAN
RÎNCU  GEORGETAS.C. BAMBUS S.R.L. CHELARU  DANIELA
COMAN  MARIANAS.C. PONTICA INVESTMENT S.R.L. RÎPAN  RODICA
PAVEL  LIVIAS.C. GELIMAN S.R.L. POSTOLACHE  DANIEL
OLARU  IOANAS.C. REMUS GRUP S.R.L. MUNTEANU  SORIN
HRISCU  CRISTINA  MIHAELAS.C. FARES TRADING S.R.L. ROIBU  CONSTANTIN
POSTOL  ALEXANDRINAS.C. SANO VITA S.R.L. FITCAL  MIRCEA
TEODORU  TUDORIŢA DANIELAS.C. LIKOMAR COMPROD S.R.L. BUŢA  LENUŢA
GUŢU  FLORIN IRINELS.C. DANTE INTERNAŢIONAL S.A. POPESCU  ANIŞOARA
MUNTIANU  MARIAS.C. MEDSOFT S.R.L. NICA  MARIA
HUŞTIU  MARIANAS.C. All foods distributie S.R.L ŞTEFĂNICĂ  TEOFIL
CODREANU  TATIANAS.C. Anturium Producţie Comerţ S.R.L. ROTARU  FLORINEL
BOSTACA  MIHAELAS.C. Damar General Trading S.R.L. MIHĂILĂ  DORINA
ŞIBERESCU  TINCUŢAS.C. STINGTOR S.R.L. ERMESA  NECULAI
BURGHELEA  MIHAELAS.C. FINEŢEA S.R.L. MIHAI  LENUŢA
CAPRĂ DANA LAURAS.C. ALPET GROUP S.R.L PARFENE  IOANA
POTÎRNICHE  DANIELAS.C. BIONATIV S.R.L. BUDEANU  MARIA
VELICA  GHEORGHES.C. OTED GRUP S.R.L. ILIE  NICOLETA
CHITUŢĂ  FROSICAS.C. COZELVIMON S.R.L. PARFENE  CONSTANTIN
HELGIU  ALINAFUNDAŢIA MEDICER BIOS DOMINTEANU  DANA
MIHĂILĂ  CORINAIONESCU M MIHAIL IVAN  AURA
GAVRILĂ  MARIANAS.C. INFO TRUST S.R.L. ICHIM  LAURENŢIA
STAN  LEONIDAS.C. BERLIN S.R.L. PODARU  ILIANA
EPURE  MIHAIS.C. MISAVAN INVEST S.R.L DORNIANU  RODICA
DIMA  DUMITRUS.C. EPPI PLUS S.R.L. GRIGORE  DOINIŢA
STOIAN  IOANS.C. CONSTRUCTII CONSULT S.R.L. GÎLEA  CONSTANTIN
CLISU  PAUL  CRISTIANS.C. PROVITA NUTRITION S.A. MIHĂILĂ  GHEORGHE
BOCAN  SORINS.C. REITER TRADING S.R.L. CARAGICĂ  MAGDALENA
CROITORU  CORNELIUS.C. METRO CASH&CARRY S.R.L. FITCAL  SILVIA
NENIŢA  PETRU  SORINELS.C. ENASANPLAST S.R.L. GAVRILĂ  MIRELA
HOBJILĂ AURELS.C. INFOLOGIC S.R.L. MIRON  ALEXANDRU
NEAGU  MARIANAS.C. HIPOCRATE 2000 S.R.L. SILION  GABRIEL
RÎPAN  ADRIANAS.C. ALESIMON S.R.L. TĂNASE  VERUŢA
FERARU  GRIGORES.C. PRONAT S.R.L. IRIMIA  IONEL
DUMITRAŞCU  EDITHS.C. DIMEX-ELAIMPEX  S.R.L. CIOBÎCĂ  PARASCHIVA
Salariaţi PYRAEUS  BANKS.C. CASA HERBA S.R.L. NECULA  IONEL
Salariaţi BANCA ROMÂNEASCĂS.C. FARMA CLASS INDUSTRY S.R.L. HRISCU VLAD ANDREI
Salariaţi  BANKPOSTS.C. AGRICULTORUL S.R.L. ILIE  MIRCEA LUCIAN
Salariaţi Primăria  VindereiS.C. STAVROFORES S.R.L. RÂMBOI  GHEORGHE

S.C. ROMSOUND S.R.L. PÎRCIU TINCUŢA  NICUŢA
S.C. ALTEX ROMANIA S.R.L. BURGHELEA  LUCICA
S.C. CARREFOUR ROMANIA  S.A. ŞIBERESCU  VIOREL
S.C. Zolvadasz International S.R.L. POTÎRNICHE  VIRGIL

Suma totală este de : 

243.380,24 lei

TABEL NOMINAL CU PERSOANELE FIZICE ȘI JURIDICE 
CARE AU CONTRIBUIT ÎN ANUL 2011 LA PROTECȚIA SOCIALĂ 

A MEMBRILOR ASOCIAȚIEI NOASTRE ȘI VALOAREA CONTRIBUȚIEI
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