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Legislativ Sistemul public de pensii din 
România

Florin Iorga
Continuare din numărul anterior

 Cadrul legislativ definit de Legea numărul 263 din 16 decembrie 2010, priv-
ind sistemul unitar de pensii publice, precum şi de Hotărârea de Guvern numărul 257 
din 20 martie 2011, privind normele de aplicare a prevederilor Legii 263/2010, mai 
face precizări directe cu privire la persoanele cu handicap numai în ceea ce privește 
pensia de invaliditate, normele de încadrare la pensia anticipată, pensia anticipată 
parțială și pensia de urmaș având un caracter general, cu aplicabilitate uniformă 
indiferent de categoria de beneficiari.

263/2010 şi stagiile de cotizare reali-
zate până la data acordării pensiei de 
invaliditate (Articolul 76 din Legea 
263/2010).

Pensia anticipată

 Pensia anticipată se cuvine, 
cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii 
vârstei standard de pensionare, per-
soanelor care au realizat un stagiu de 
cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare 
decât stagiul complet de cotizare 
prevăzut de Legea 263/2010. Cuantu-
mul pensiei anticipate se stabileşte în 
aceleaşi condiţii în care se stabileşte 
cel al pensiei pentru limită de vârstă  
(Articolul 62 din Legea 263/2010).
 La acordarea pensiei antici-
pate, reducerea vârstei standard de 
pensionare nu poate fi cumulată cu 
nicio altă reducere reglementată de 
Legea 263/2010 sau de alte acte nor-
mative. La data îndeplinirii condiţiilor 
pentru acordarea pensiei pentru 
limită de vârstă, pensia anticipată se 
transformă din oficiu în pensie pentru 
limită de vârstă şi se recalculează prin 
adăugarea perioadelor asimilate şi a 
eventualelor stagii de cotizare reali-
zate în perioada de suspendare a plăţii 
pensiei anticipate  (Articolele 63-64 
din Legea 263/2010). 

Pensia anticipată parţială

 Pensia anticipată parţială se 
cuvine, cu cel mult 5 ani înaintea îm-
plinirii vârstei standard de pensionare, 
persoanelor care au realizat stagiul 
complet de cotizare, precum şi celor 
care au depăşit stagiul complet de 
cotizare cu până la 8 ani. Cuantumul 
pensiei anticipate parţiale se stabileşte 
din cuantumul pensiei pentru limită de 
vârstă care s-ar fi cuvenit, prin diminu-
area acestuia cu 0,75% pentru fiecare 
lună de anticipare, până la îndeplinirea 

Serviciului Român de Informaţii, după 
caz, organizează, îndrumă şi controlează 
activitatea de expertiză medicală şi re-
cuperare a capacităţii de muncă (Arti-
colul 70 din Legea 263/2010). Evaluarea 
capacităţii de muncă, în vederea stabilirii 
gradului de invaliditate, se face, la cerere, 
de către medicul specializat în exper-
tiza medicală a capacităţii de muncă din 
cadrul CNPP; acesta, în urma examinării 
clinice şi analizării documentelor medi-
cale, completează raportul de expertiză 
medicală a capacităţii de muncă şi emite 
decizia medicală asupra capacităţii de 
muncă (Articolul 71 din Legea 263/2010).
 Persoanele cu handicap au drep-
tul la pensie de invaliditate dacă au realizat 
cel puţin jumătate din stagiul de cotizare 
prevăzut de Legea 263/2010 (Tabelul 
3). Astfel, persoanele cu handicap, care 
solicită pensie de invaliditate potrivit pre-
vederilor art. 73 alin. (2) din lege, trebuie 
să facă dovada acestui statut cu certifica-
tul de încadrare în grad de handicap emis 
în condiţiile legii, care trebuie să conţină 
în mod obligatoriu următoarele elemente: 
data ivirii handicapului, gradul de handi-
cap, termenul de revizuire, precum şi 
menţiunea că certificatul a fost emis în ve-
derea aplicării art. 73 alin. (2) din Legea 
263/2010. Mai mult decât atât, autorităţile 
emitente ale certificatelor de încadrare în 
grad de handicap au obligaţia să comunice 
caselor teritoriale/sectoriale de pensii orice 
modificare a elementelor iniţiale, în termen 
de 15 zile de la emiterea noului certificat. 
Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie 
a gradului de handicap nu afectează drep-
turile de pensie acordate, cu excepţia cazu-
lui în care certificatul de încadrare în grad 
de handicap a fost anulat, în condiţiile legii 
(Articolul 56 din HG 257/2011).
 Persoanelor care au realizat un 
stagiu de cotizare ca nevăzător sau în 
condiţii de handicap preexistent calităţiide 
asigurat li se acordă un stagiu potenţial, 
determinat ca diferenţă între stagiile de 
cotizare cerute de art. 58 şi 59 din Legea

Pensia de invaliditate

 Pensia de invaliditate se cu-
vine persoanelor care şi-au pierdut total 
sau cel puţin jumătate din capacitatea 
de muncă, din cauza: a) accidentelor de 
muncă şi bolilor profesionale, conform 
legii; b) neoplaziilor, schizofreniei şi 
SIDA; c) bolilor obişnuite şi acciden-
telor care nu au legătură cu munca. De 
asemenea, au dreptul la pensie de inva-
liditate şi elevii, ucenicii şi studenţii care 
şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate 
din capacitatea de muncă, ca urmare a 
accidentelor de muncă sau bolilor profe-
sionale survenite în timpul şi din cauza 
practicii profesionale (Articolul 68 din 
Legea 263/2010).
 Articolul 69 definește gradele 
de reducere a capacității de muncă - 
astfel, în raport cu gradul de reducere a 
capacităţii de muncă, invaliditatea este:
a. de gradul I, caracterizată prin 
pierderea totală a capacităţii de muncă şi 
a capacităţii de autoîngrijire;
b. de gradul II, caracterizată prin 
pierderea totală a capacităţii de muncă, 
cu păstrarea capacităţii de autoîngrijire;
c. de gradul III, caracterizată prin 
pierderea a cel puţin jumătate din ca-
pacitatea de muncă, persoana putând 
să presteze o activitate profesională, 
corespunzătoare a cel mult jumătate din 
timpul normal de muncă.
Criteriile şi normele pe baza cărora se 
face încadrarea în gradele I, II şi III de 
invaliditate se stabilesc prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Ministerului Apărării Naţionale, Min-
isterului Administraţiei şi Internelor şi 
Serviciului Român de Informaţii, după 
caz, cu avizul Ministerului Sănătăţii. 
CNPP şi casele de pensii sectoriale, 
prin intermediul Institutului Naţional 
de Expertiză Medicală şi Recuperare 
a Capacităţii de Muncă şi al comisiilor 
centrale de expertiză medico-militară ale 
Ministerului Apărării Naţionale, Minis-
terului Administraţiei şi Internelor şi 
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condiţiilor pentru obţinerea pensiei 
pentru limită de vârstă (Articolul 65 
din Legea 263/2010). La fel ca și în 
cazul pensiei anticipate, la acordar-
ea pensiei anticipate parţiale, reduc-
erea vârstei standard de pensionare nu 
poate fi cumulată cu nicio altă reducere 
reglementată de Legea 263/2010 sau de 
alte acte normative. La data îndeplin-
irii condiţiilor pentru acordarea pensiei 
pentru limită de vârstă, pensia anticipată 
parţială se transformă din oficiu în pensie 
pentru limită de vârstă şi se recalculează 
prin eliminarea diminuării prevăzute la 
art. 65 alin. (4) din Legea 263/2010 şi 
prin adăugarea perioadelor asimilate şi 
a eventualelor stagii de cotizare realizate 
în perioada de suspendare a plăţii pensiei 
anticipate parţiale. (Articolele 66-67 din 
Legea 263/2010).

Pensia de urmaş

 Pensia de urmaş se cuvine 
copiilor şi soţului supravieţuitor, dacă 
susţinătorul decedat era pensionar sau 
îndeplinea condiţiile pentru obţinerea 
unei pensii. Astfel, copiii au dreptul la 
pensie de urmaş: a) până la vârsta de 16 
ani; b) dacă îşi continuă studiile într-o 
formă de învăţământ organizată potrivit 
legii, până la terminarea acestora, fără 
a depăşi vârsta de 26 de ani; c) pe toată 
durata invalidităţii de orice grad, dacă 
aceasta s-a ivit în perioada în care se 
aflau în una dintre situaţiile prevăzute 
anterior. Soţul supravieţuitor are dreptul 
la pensie de urmaş pe tot timpul vieţii, 
la împlinirea vârstei standard de pen-
sionare, dacă durata căsătoriei a fost de 
cel puţin 15 ani. În cazul în care durata 
căsătoriei este mai mică de 15 ani, dar 
de cel puţin 10 ani, cuantumul pensiei de 
urmaş cuvenit soţului supravieţuitor se 
diminuează cu 0,5% pentru fiecare lună, 
respectiv cu 6,0% pentru fiecare an de 
căsătorie în minus (Articolele 83-85 din 
Legea 263/2010).
 

Soţul supravieţuitor are dreptul la pensie 
de urmaş, indiferent de vârstă, pe perio-
ada în care este invalid de gradul I sau II, 
dacă durata căsătoriei a fost de cel puţin 
un an. Soţul supravieţuitor are dreptul 
la pensie de urmaş, indiferent de vârstă 
şi de durata căsătoriei, dacă decesul 
soţului susţinător s-a produs ca urmare a 
unui accident de muncă sau a unei boli 
profesionale şi dacă nu realizează veni-
turi lunare dintr-o activitate profesională 
pentru care asigurarea este obligatorie 
ori dacă acestea sunt mai mici de 35% 
din câştigul salarial mediu brut. Soţul 
supravieţuitor care are în îngrijire, la 
data decesului susţinătorului, unul sau 
mai mulţi copii în vârstă de până la 7 ani, 
beneficiază de pensie de urmaş până la 
data împlinirii de către ultimul copil a 
vârstei de 7 ani, în perioadele în care nu 
realizează venituri lunare dintr-o activi-
tate profesională pentru care asigurarea 
este obligatorie sau dacă acestea sunt 
mai mici de 35% din câştigul salarial 
mediu brut (Articolele 86 și 88 din Le-
gea 263/2010).

Social Bursa Muncii la Arad
Şerban Iulia-Andreea - Asistent social

 Vineri, 27.09.2013, începând cu ora 09:00, la restaurantul “Bucegi”- fosta sală “Bingo”, de pe strada Gării, nr 11- 
municipiul Arad, a avut loc Bursa Muncii , organizată de AJOFM Arad. La această bursă, subsemnata, împreună cu 3 membrii ai 
filialei Arad, ne-am prezentat în speranta orienării şi integrării profesionale a absolvenţilor pe piaţa forţei de muncă.
 Dacă după lansarea anunţului de organizare a Bursei 
la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, anga-
jatorii anunţaseră că, fiind vacante puţin peste 100 de slujbe, în 
ultima săptămână, se părea că aparuseră mai multe şanse pentru 
absolvenţi. Potrivit datelor furnizate de Agenţia Naţională la nivel 
de Arad, au fost disponibile cel puţin 510 locuri de muncă.Rata 
şomajului în judeţul nostru, luna August 2013, ziua 31, este de 
6.594 (număr total şomeri), iar rata şomajului în procente este de 
3,21%, potrivit ANOFM. RO.
 Aceste cifre şi procentaje ne demonstrează faptul că 
şomajul în judeţul Arad se prezintă într-o uşoară scădere, com-
parând cu studiile statistice anterioare , în care acest fenomen 
economic contemporan, se dezvoltă periculos, într-o societate cu 
caracter capitalist. Cu toate acestea, pentru cei tineri este cel mai 
greu de obţinut un loc de muncă stabil, deoarece nici piaţa forţei 
de muncă nu este foarte bogată în oferte, cererile prezentându-se 
mai numeroase.
 Au lipsit cu desăvârşire locuri de munca în domeniile: 
estetică, igiena corpului omenesc, manichiurist, pedichiurist, 

domenii care au interesat o membră tânără a asociaţiei noastre, 
ea fiind absolventă a acestor specializări.
     De asemenea, am căutat angajatori în domeniul strungăritului, 
însă şi această meserie a lipsit de pe lista ofertelor de locuri de 
muncă. Cei trei membrii au fost absolvenţi ai şcolilor profe-
sionale.
 Cu bucurie am constatat faptul că unii angajatori au 
fost deschişi şi receptivi, având în vedere faptul că s-a discutat 
despre angajarea unor persoane cu deficienţe de auz.Am luat 
legătura cu angajatori din domeniile: operaţiuni asamblare, 
montatori subansamble, manipulant mărfuri ,am depus C.V.-
uri , urmând ca domniile sale să ne informeze telefonic, pentru 
a confirma sau pentru a infirma posibilitatea angajării vreunui 
membru al filialei noastre din municipiul Arad.  

“Să iubeşti pe aproapele 
ca pe tine însuţi!”

 Apetroae Gianina - Asistent social

 Un proverb vechi, chinezesc, spunea: ”Minţile mari discută idei, cele medii discută păreri şi cele mici persoane…” 
Vorbele acestea te duc cu gândul la propria persoană şi te determină să reflectezi profund. Oare faci parte din minţile mari, cele 
medii sau cele mici? Constiinţa nu te lasă să te minţi singur şi atunci ştii, cu siguranţă, din care faci parte. Este extraordinar dacă 
te încadrezi în cele două minţi deosebite , dar ce te faci când singur te-ai încadrat în mintea mică care nu face altceva decât să 
vorbească despre ceilalţi? 
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Cozma Neculai - Director executiv
Vicu Anişoara - Economist

 Schimbă-te!!! Încearcă să gândeşti pozitiv, să vezi trăsăturile bune ale oamenilor şi, mai ales, să îi ajuţi pe cei care au 
nevoie fără a spera la nimic în schimb. Astfel, gândul şi sufletul îţi sunt ocupate cu altceva, iar bârfa şi clevetirea se opresc.
Forma fără fond promovată continuu şi ridicată în slavi în mass-media de unde, atât cei mari cât şi cei mici, îşi iau modele, nu fac 
altceva din oamenii de rând decât nişte minţi minuscule, minţi care trăiesc din bârfă şi pentru bârfă.
 Aşadar, să discutăm despre cei din jurul nostru ca şi cum ei ar fi prezenţi iar porunca lui Dumnezeu “Să iubeşti pe 
aproapele ca pe tine însuţi!” va fi sigur respectată.

Cultural    Festivalul naţional 
“Surzii - creatori de  frumos” 

Ediţia 2013

     În perioada  27 -29 septembrie  2013 
Filiala  Surzilor  Neamţ  a  organizat  
”FESTIVALUL NAŢIONAL SURZII  
CREATORI  DE  FRUMOS – EDIŢIA 
2013”  în colaborare cu : Consiliul 
Judeţean Neamţ şi Biserica  Surzilor  
Bacău
  Festivalul a înscris în concurs 16  fil-
iale A.N.S.R. după  cum  urmează: Alba, 
Botoşani, Braşov, Brăila, Bucureşti, 
Galaţi, Harghita, Oradea, Piteşti, 
Ploieşti, Sighet, Suceava, Slatina, 
Târgovişte,Tg. Mureş, Piatra Neamţ, 
totalizând un număr de 28 membri  cu 
deficienţă de auz şi vorbire, finalişti la  
fazele  zonale desfăşurate în cursul lunii 
septembrie 2013 de către fiecare filială 
judeţeană.  Concursul s-a desfăşurat 

sâmbăta, începând cu ora 14:00 în 
incinta  Hotelului  Ceahlău din Piatra 
Neamţ, în prezenţa a peste 80 persoane 
cu deficienţă de auz şi alte persoane 
din rândul cetăţenilor oraşului .
Din componenţa juriului au făcut parte 
: 
     -   Hanganu  Mihai - reprezent-
ant  Consiliul Judeţean Neamţ-
Departament asistenţă socială;
     -   Lucian  Strochi - profesor,scriitor 
,critic  de  artă 
     -   Ştefan  Potop - artist  plastic , 
     -   Chişcovici  Mihaela - Inspector  
din  cadrul  D.G.A.S.P.C  Neamţ 
     -   Maria  Mortoiu preşedinta juriu-
lui - reprezentând  A.N.S.R.    Consiliul  
Naţional  Bucureşti
Au  fost  acordate 15  premii  pentru  
cele  cinci secţiuni din  concurs  şi  13 
premii  de  participare  constând în : 
*diplome  
* obiecte   electronice de uz casnic: 
(filtru de cafea , fier de călcat , sand-
wich maker)
* obiecte  de uz casnic
Festivalul  a  cuprins  şase  secţiuni dar  
numai  cinci  au  intrat  în  concurs.

Câştigătorii  pe  secţiuni :

Secţiunea I pictură,grafică,caricatură
Locul I : Demeter  Robert   Cătălin  Fili-
ala Surzilor  Bucureşti -   denumire  lu-
crare „Autoportret”
Locul II:Târşa  Cristofor  Filiala Sur-
zilor  Neamţ - denumire  lucrare „Case  
vechi”
Locul III:Pal  Zoltan Filiala Surzilor  
Harghita denumire  lucrare –„Portret  de  
copil”

Secţiunea II: sculptură  în lemn, 
piatră  şi  lut
Locul I : Condrat  Gheorghe  Fili-
ala Surzilor  Sighet - denumire  lucrare 
„Naşterea  lui  Iisus”
Locul II: Grec  Liviu Filiala  Surzilor  
Pitesti - denumire  lucrare  „Bizon  la  
luptă”
Locul III: Busuioc  Elena  Filiala  
Surzilor  Braşov - denumire  lucrare 
„Rădăcini  spirituale”

Secţiunea III: împletituri  artistice 
(grafice  din paie,flori ,lemn) ţesături 
etc

Locul I: Târşa Cristofor - Filiala Surzilor 
Neamţ - denumire  lucrare „Neînchipu-
ita”
Locul II: Goroaia  Elena Filiala Surzilor  
Neamţ - denumire  lucrare „Corabia”
Locul III: Enescu  Peter Filiala Surzilor  
Bucureşti - denumire  lucrare „Spor 
casă”

Cultural
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Angelica Platon - Director executiv

Secţiunea IV: artă populară(cusături 
,goblenuri,croşeturi,împletituri din 
aţă sau lână)

Locul I: Goroaia  Elena Filiala Surzilor  
Neamţ - denumire  lucrare „Perdea la-
set”
Locul II: „Vanie  Rozalia”  Filiala  Tg.  
Mureş - denumire  lucrare „Faţa masă 
sărbători”
Locul III: Ilyeş  Levente Filiala  Surzilor  
Harghita - denumire  lucrare „Colţar  
perete”

Cazarea şi  masa  au  avut loc la restauran-
tul Hotelului Ceahlău .
Mediatizarea  acţiunii s-a făcut local, la 
posturile  de  televiziune Est TV 1,  TV 
Neamţ şi în  publicaţiile  locale Realitatea  
şi  Ceahlăul .
 Din  parte  gazdei  a  fost   organizată  o  
plimbare   gratuită  cu    telegondola  pe  
muntele  Cozla, de  unde  a  fost  admirat  
peisajul  oraşului, cât  şi împrejurimile.
A  fost  vizitat  centrul  istoric  al  oraşului  
Piatra Neamţ.

Secţiunea VI: artă  fotografică

Locul I: Safta Ioana Filiala Surzilor 
Târgovişte - denumire  lucrare „Kusky”
Locul II: Ţuţulan Dorin Filiala  Surzilor 
Targovişte - denumire  lucrare „Parc  în  
asfinţit”
Locul III: Căineanu Nicolae Filiala  
Surzilor Brăila denumire - lucrare „Parc  
în  ceaţă”

 Acţiunea şi-a atins scopul scontat în proporţie de 100 %, 
dovedind încă  o dată că lumea surzilor poate fi “auzită” prin glasul 
mişcării mimice  şi artistice de mare clasă, lucrările  fiind  admirate într-
o atmosferă  primitoare din partea  publicului iubitor de artă şi cultură

Cultural Concurs Naţional de Pescuit 
„Fir întins” - Oradea 

27 – 29 sept. 2013

       Asociaţia Naţională a Surzilor din România, prin 
Filiala Surzilor Oradea, a organizat în perioada 27 – 29 
sept. 2013, Concursul Naţional de Pescuit „Fir întins”. 

              La activitatea recreativă de integrare şi egalizare 
a şanselor, au participat 65 de persoane  surde din 17 fil-

iale: Alba, Arad, grupa Baia – Mare a filialei Maramureş, Brăila, Braşov, 
Botoşani, Cluj, Constanţa, Iaşi, Oradea, Satu – Mare, Piteşti, Suceava, Slatina, 
Timişoara, Târgu – Mureş, Zalău. 
             Cazarea a fost asigurată pentru 2 nopţi, 27 / 28 sept. 2013 şi 28 / 29 
sept. 2013, la Hotelul Continental din Oradea.
              Concursul s-a desfăşurat la Hanul Camelot din Husasău de Criş, sub 
supravegherea a 4 arbitrii de la Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor 
Bihor.

Toţi concurenţii au primit premii şi diplome de participare pe filiale, iar la secţiunea individuală s-au acordat 6 premii, constând în 
cupe, diplome, medalii şi produse, iar la secţiunea pe echipe, s-au acordat 4 premii, constând în cupe, diplome, medalii, produse 
specifice.          
Câştigătorii au fost:
- La individual:
1. Fulop Eugen – fil. Oradea                                      4. Anghel Cornel – fil. Piteşti
2. Grigore Dan – fil. Timişoara                                  5. Săcară Constantin – fil. Piteşti
3. Barbu Adrian – fil. Satu – Mare                             6. Szekely Alexandru – fil. Cluj
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- La echipe:
1. Filiala Surzilor Oradea
2. Filiala Surzilor Piteşti
3. Filiala Surzilor Timişoara
4. Filiala Surzilor Satu – Mare  

 Felicitări tuturor câştigătorilor. 
Mulţumim tuturor participanţilor la concurs şi tu-
turor celor care ne-au sprijinit pentru ca această 
acţiune să poată fi organizată.

Elena Zaharia - Asistent social

Cultural CONCURSUL  NAŢIONAL  
Mari personalităţi ale istoriei 

“ Vlad Ţepeş“ Ediţia 2013
 În perioada 06 septembrie – 08 septembrie 2013, A.N.S.R. Filiala 
Târgovişte a organizat concursul naţional – Mari personalitati ale istoriei –“ 
VLAD ŢEPEŞ “. Este pentru prima dată când filiala noastră organizează un 
concurs naţional.

 Scopul concursului a fost integrarea şi promovarea membrilor 
A.N.S.R. în activităţi cu profil cultural, incluziune socială si egalizarea 
şanselor, precum şi cunoaşterea în profunzime a unor personalităţi ale istoriei 
naţionale si universale de către membrii Asociaţiei (personalitatea domnitorului 
Ţării Româneşti – Vlad Ţepeş zis şi “ Dracula” - viata şi istoria acestuia). De 
asemenea, se formează o cultură generala solidă şi diversificată a membrilor 
Asociaţiei, fiind implicată şi comunitatea locală în aceste activităţi desfăşurate 
de către persoanele cu handicap de auz.
 Concursul de istorie este organizat după 15 ani (prima dată în anul 
1998), acum desfăşurându-se cea de-a 15-a ediţie la A.N.S.R. Filiala Târgovişte. 
Am dorit să se desfăşoare în această perioadă, odată cu zilele oraşului Târgovişte.  
Au avut plăcerea să participe la Târgovişte 15 filiale din cadrul Asociaţiei 
noastre ( Bacău, Bucureşti, Botoşani, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Neamţ, 
Oradea, Ploieşti, Piteşti, Slatina, Tulcea, Rm. Vâlcea, Targovişte) drept pentru 
care le mulţumim din suflet, iar participanţi au fost puţini: 22 de persoane.

       Concursul s-a desfăşurat la Curtea Domnească, într-o sală a “Muzeului 
Tiparului şi al Cărţii vechi   româneşti”.                                                                                                                 
Lucrările au fost evaluate de un juriu format din:
- d-nul Mihail Grecu – preşedinte A.N.S.R. – preşedintele juriului
- d-nul Ovidiu Carstina – doctor in istorie –director Complex Muzeal Istoric 
“Curtea Domnească“ Târgovişte – membru juriu
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- d-nul Alexandru Ştefănescu – profesor doctor istorie Universitatea Valahia Târgovişte – membru juriu
- d-nul Dorin Alexandru Burlan – profesor istorie - Şcoala Generală nr. 8 Mihai Viteazul Târgovişte – membru juriu
- d-nul Aurică Oprea – responsabil Departament Cultural A.N.S.R. – observator şi coordinator.
 Festivitatea de premiere a avut loc la “Muzeul Tiparului si al Cărţii vechi   romanesti”, fiind anunţaţi câştigătorii concursu-
lui (lucrările s-au desfăcut în faţa concurenţilor) şi, în funcţie de punctajul obţinut, au fost anunţaţi câştigătorii:
Loc I    – Buşă Iuliana          – Filiala Bucureşti  = 295 puncte  ( cuptor cu microunde )
Loc II   – Basoc Sorin          – Filiala Galaţi        = 290 puncte ( aspirator )
Loc III  – Croitoru Iolanda  – Filiala Craiova      = 286 puncte ( mixer – blender 3 piese )
Loc IV  – Laslo Laura          –Filiala Cluj            = 280 puncte ( sandwich maker )
Loc V    – Tautu Simona      – Filiala Cluj           = 260 puncte ( sandwich maker )

      De asemenea, fiecărei filiale participante i s-a înmânat diploma de par-
ticipare, suvenir “Turnul Chindiei“ în miniatura, suvenir chipul lui Vlad 
Ţepeş, C.D. Dâmboviţa 4x4, harta turistică a jud. Dâmboviţa, “Zimbrăria 
neagră Bucşani“ - carte, ”Curtea Domnească Târgovişte” - carte, “Taina Sf. 
Maslu şi îngrijirea bolnavilor” - carte religioasă, iconiţă, vederi cu oraşul 
Târgovişte şi Curtea Domnească.
        Câştigătorii concursului au fost felicitaţi de membrii juriului pentru 
rezultatele obtinute, pentru punctajul foarte bun, fiind încântaţi de bagajul 
bogat de cunoştinte ale participanţilor. 
         Pentru dânşii a fost  ceva inedit, participând pentru prima oară la un 
astfel de concurs la care participanţii sunt persoane cu dizabilităţi.

          După premiere, participanţii însoţiţi şi de membrii filialei noastre,  
au avut bucuria şi plăcerea să viziteze:
- Mânăstirea Dealu – Paraclisul şi muzeul din incinta mânăstirii 
- Mânăstirea Viforata - Paraclisul
- Curtea Domnească – Cetatea Domnească şi Turnul Chindiei 
(ridicat în timpul domniei lui Vlad Ţepeş), acesta fiind şi simbolul 
oraşului Târgovişte
 Pentru buna organizare şi desfăşurare a concursului au fost 
aproape de noi şi ne-au sprijinit cu tot sufletul, fiind sponsorii şi colabo-
ratorii noştri şi cărora le mulţumim pe această cale :
- Primăria Târgovişte – dl. Primar Gabriel Boriga
- Consiliul Judeţean Dâmboviţa - Centrul Judeţean de Cultură – dl. di-
rector Letcaie
- Complexul Muzeal Curtea Domnească – dl. Director Ovidiu Carstina 
– doctor în istorie
- AITT – autobaza  transport Târgovişte – dl. Director 
- MDI-TV – post televiziune locală
- Arhiepiscopia Târgovişte
- Biblioteca judeţeană I.H. Rădulescu – dl. Alexandru Stefanescu – pro-
fesor doctor istorie
- Teatrul municipal - dl actor Ştefănescu 
- Şc. Gen. Nr. 8 “ Mihai Viteazul “ – dl. Burlan Dorin Alexandru – pro-
fesor istorie
- Mânăstirea Dealu
- Mânăstirea Viforata

Postul de televiziune local MDI-TV, 
prezent la faţa locului, a difuzat ulte-
rior materialul filmat si se regăseşte pe: 
http://mditv/?p=4694.
      “ Mai puţin băgaţi în seamă şi, cu 
siguranţă, mult mai tăcuţi decât ceilalţi, 
cei de la Asociaţia Naţională a Surzilor 
din România au venit la Târgovişte pentru 
a marca, în felul lor, zilele cetăţii. În incin-
ta Curţii Domneşti din Târgovişte a avut 
loc un inedit concurs al acestei Asociaţii. 
Sub motto-ul „Mari personalităţi ale is-
toriei - Vlad Ţepeş” -  Asociatia  Surzilor  
a desfăşurat un concurs pe teme istorice
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       Concursul de istorie reprezintă deja o tradiţie pentru Asociaţia Naţionala a Surzilor din România. Anul acesta, pentru prima 
dată, acesta a avut loc la Târgovişte. Cu ajutorul „Complexului Muzeal Curtea Domneasca” întrecerea a fost organizată în incinta 
Muzeului „Cartii vechi şi al Tiparului”. Organizatorii sunt mulţumiţi de participare, deşi ar fi dorit să vină şi mai mulţi concurenţi.
 Tema concursului, precum şi locul ales pentru desfăşurarea acestuia, nu sunt deloc întâmplătoare, spun organizatorii.
Ediţia de la Târgovişte a fost cea de-a 15-a, organizată de Asociaţia Surzilor din Romania. Anul acesta au participat, deasemenea, 
reprezentanţii a 15 filiale. “
 Mulţumim:  d.lui preşedinte A.N.S.R. Mihail Grecu, d.lui  Aurel Oprea coordonator si observator din partea G.I.A.C.R. 
C.N care a fost tot timpul alături de noi, d.nei contabil şef A.N.S.R Diana Badea observator pentru prezenţa la această frumoasă 
acţiune, tuturor filialelor participante şi concurenţilor. Mulţumim şi membrilor din filiala noastră care au demonstrat încă o dată că 
sufletul lor este aici, în filială, pentru tot ce au făcut ca totul să fie bine.
 Noi, Tutulan Alexandru ( preşedinte filială), Zaharia Elena (asistent social) şi Soare Ştefania (contabil filială) am depus 
mult suflet pentru ca acţiunea să fie bine organizată, reuşită, iar participanţilor să le rămână o amintire plăcută şi de neuitat, aşa cum 
au relatat chiar dumnealor.

Activităţi Conferinţa A.N.S.R. - Filiala Alba
Muntean Rus Ioan – Preşedinte
Grozav Mihaela  - Economist/Ref.Social

  La Alba Iulia, în data de 1 Septembrie 2013, începând cu ora 12:00, a avut loc 
Conferinţa A.N.S.R Filiala Alba.

  A fost convocat un număr de 57 de persoane şi s-au prezentat 53 de persoane, conform 
tabelului de prezenţă.
La Conferinţă prezidiul care a condus lucrările a fost format din: Muntean Rus Ioan - actualul 
preşedinte, d-nul.Verok Carol - delegat din partea ANSR Filiala Timişoara, d-nul.Schiua Marius 
- director D.G.A.S.P.H Alba

în calitate de invitat, d-nul.Grecu Mihail - preşedinte A.N.S.R care ne-a onorat cu prezenţa dumnealui la Conferinţă chiar dacă a fost 
pentru puţin timp fiind doar în trecere prin Alba Iulia, Ionele Carmen Monica - asistent social Filiala Alba, Grozav Mihaela Daniela 
- economist/ref.social filiala Alba, Bălăşoiu Adrian - membru în comisia de cenzori a filialei.
După prezentarea materialelor, conform Ordinei de zi, s-a trecut la alegerea noilor membrii Consiliului Director.
Ordinea de zi a Conferinţei a fost următoarea:
1. Alegearea prezidiului ce va conduce lucrările Conferinţei.
2. Alegerea Comisiei de redactare a procesului verbal.
3. Alegerea Comisiei de numărare a voturilor.
4. Analiza raportului asupra activităţilor desfăşurate în ultimii 5 ani.
5. Analiza bugetului de venituri şi cheltuieli pe ultimii 5 ani
6. Prezentarea modalităţilor de votare.
7. Prezentarea candidaţilor.
8. Votarea candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, vicepreşedinte şi 
membrii C.D. al filialei.
9. Numărarea voturilor şi anunţarea rezultatelor.
10. Prezentarea noului C.D. al filialei şi alegerea delegaţilor la Con-
gresulAsociatiei..
11. Discuţii diverse.

12. Închiderea conferinţei 

 În urma voturilor liber exprimate, noua componenţă a Consiliului Director al 
Filialei Alba:
1. Preşedinte –Muntean Rus Ioan
2. Vicepreşedinte – Bălăşoiu Adriana Ramona
3. Membru – Berghean Antonie
4. Membru – Teoc Iosif
5. Membru – Ioo Stefan
6. Membru – Berghean Nicolae

7. Membru – Muntean Rus Florentina
Din comisia de numărare a voturilor au făcut parte: Cuc Viorel şi Pop Alexandru.
După dezbaterile din cadrul Conferinţei  lucrările acesteia se încheie  de către d-nul Verok Carol, care  felicită  noua conducere a fil-
ialei Alba, cărora le urează putere şi spor în viitor pentru asigurarea unui viitor mai bun , sfătuindu-i  să nu uite niciodată că A.N.S.R. 
a fost, este şi va fi, pentru toţi membrii săi, o a doua casă, pe care  trebuie să o îngrijească, să o apere şi să îi păstreze partimoniul, 
identitatea, istoria şi personalitatea cât mai mulţi ani de-acum încolo.

Activităţi

Retrospectivă
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Activităţi

Angelica Platon - Director executiv

CONFERINŢA A.N.S.R. 
 FILIALA SURZILOR ORADEA

  În ultima zi a lunii august, respectiv pe 31 august 2013, în-
cepând cu orele 9:00, s-au desfăşurat lucrările Conferinţei A.N.S.R.- 
Filiala Oradea.

              Lucrările au fost moderate de dl. Preşedinte al A.N.S.R., Mihail 
Grecu. La Conferinţă au fost prezenţi şi şi-au exprimat votul 152 de 
membrii din întreg judeţul Bihor.

             Invitat a fost dl. Marfici Ioan, om de suflet care a fost alături de noi de-a lungul anilor.
             Din Comisia de redactare a procesului verbal au făcut parte d-ra Spătaru Ioana Nico-
leta, asistent social al filialei şi d-na Temelie Monica Angelica, membru CD al filialei, iar din 
componenţa Comisiei de numărare a voturilor au făcut parte dl. Bortos Ladislau, d-na Bodogai 
Ana şi d-na Galea Erica, membrii ai filialei. Ca urmare a votului liber exprimat de cei 152 de 
membrii, noua conducere a Filialei Oradea, pentru perioada ianuarie 2014 – decembrie 2018, va 
fi:

1. Todor Viorel Victor – preşedinte ( 100 de voturi pentru, 43 împotrivă şi 9 abţineri)

2. Temelie Monica Angelica – vicepreşedinte ( 48 de voturi pentru, 38 contra,  60 
abţineri şi 6 anulate)

3. Szoke Ştefan – membru CD ( 113 voturi pentru, 35 contra şi 4 anulate)

4. Miron Doru Constantin – membru CD ( 106 voturi pentru, 44 contra şi 2 anulate)

5. Anton Nelu – membru CD ( 75 voturi pentru, 75 voturi contra, 2 anulate)
Ca membrii supleanţi au fost votaţi:
6. Bodogai Ana
7. Ilisie Remus
  
 Dorim mult succes celor aleşi şi sperăm că împreună vom realiza lucruri cel puţin 
la fel de frumoase ca până acum.

Retrospectivă 1 iunie – Ziua Copilului
 1 Iunie – “Ziua internaţională a copilului” este un eveniment 
aşteptat de copii şi de adulţi, doarece în momentul acela avem ocazia să 
ne întoarcem la inocenţa şi de a avea un prilej de a sărbători copilăria, să-i 
iubim, de a oferi o educaţie sănătoasă.
 La sediul Filialei Surzilor Oradea, această acţiune s-a desfăşurat  
prin oferirea de cadouri copiiilor surzi, precum şi copiilor auzitori din fa-
miliile de surzi cu dulciuri, baloane colorate, unde aceştia s-au bucurat mult 
şi au fost cu adevărat fericiţi.
 La final, să nu uităm să aducem mulţumiri sponsorilor care ne-au 
sprijinit în această acţiune: S.C. ABA şi dna. Roxana Balaj de la P.S.D.-
Bihor.

Cu mulţumiri,
salariaţii Filialei şi Consiliul Director. 
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Bogdan Anicescu - Asistent social

Aniversări 60 de ani de la înființarea Filialei Surzilor 
București – O zi de neuitat!

Dragi prieteni surzi,

 Data de 21 septembrie 2013 va intra în viața Filialei București ca o zi istorică. Este ziua când filiala 
aniversează 60 de ani de existență. Acum 60 de ani, un grup de oameni surzi au pus bazele filialei noastre de 
astăzi, și bine au făcut!
 Eu, în calitate de președinte al Filialei București, mă simt onorat și mândru că sunt martorul și că am 
ajutat la organizarea acestui important eveniment. Sunt mândru de înaintașii mei, de cei care au fost cu su-
fletul și inima alături de comunitatea surzilor. Datorită lor, noi astăzi existăm ca asociație. Datoria noastră 
este să le păstrăm un gând frumos și să-i evocăm la fiecare mare eveniment din viața Asociației. Nu contează 

dacă trec 100-150 de ani, important este ca amintirea noastră și a urmașilor noștri să rămână neștearsă.
 Acum, la ceas aniversar, doresc tuturor membrilor surzi ai Asociației multă sănătate și o viață plină de împliniri.
 La mulți ani!

AUREL OPREA,
Președinte A.N.S.R. Filiala București

 O nouă pagină din frumoasa și bogata istorie a Filialei București a fost scrisă 
în acest an, 2013, când filiala a sărbătorit 60 de ani de la înființare. De-a lungul acestor 
șase decenii, au avut loc nenumărate schimbări de ordin social, politic sau economic, însă 
membrii noștri au rămas uniți și puternici în fața oricăror încercări, astfel că le mulțumim 
din suflet pentru devotamentul față de filială și efortul permanent depus pentru atingerea 
marilor noastre obiective: egalitatea șanselor, recunoașterea tuturor drepturilor, com-
baterea discriminării. Datorită unor oameni minunați, avem astăzi o moștenire socială, 
culturală și sportivă de care suntem mândri și față de care ne luăm angajamentul că o vom 
purta mai departe.
 Am căutat să oferim membrilor noștri dragi o zi de neuitat, de care să își 
amintească mereu cu mare drag. La Casa de Cultură a Studenților din București, peste 
100 de persoane care au sprijinit și contribuit la dezvoltarea Filialei București de-a lungul 
anilor au asistat la acest eveniment deosebit ce se organizează doar o dată la 10 ani. Mo-
mentele emoționante au existat pe tot parcursul spectacolului, care a durat peste 4 ore.
 Primul cuvânt l-a avut 
Președintele Filialei București, 
domnul Aurel Oprea, cel care a 
transmis asistenței un mesaj de 
mulțumire și apreciere față de toți 
cei care au luptat pentru cauza fil-
ialei in acești 60 de ani, insistând 
asupra faptului ca toți cei care 
astăzi nu mai sunt printre noi, dar 
care au adus contribuții deosebite 
la afirmarea filialei, merită tot 
respectul și toată stima, datoria 
noastră fiind să le cinstim memo-
ria cu fiecare ocazie. A urmat dl 
Președinte al Asociației Naționale 
a Surzilor din România, Mihail 
Grecu – dumnealui a urat tuturor 
celor prezenți multă sănătate și 
bucurii, mărturisind totodată cât 
de multe lucruri îl leagă de Filiala 
București și de istoria acesteia.
După momentul deschiderii, dna 
Petruța Iordăchescu, membru 
fondator al Filialei București, un 
nume de excepție în comunitatea 
surzilor din România care se află, 
practic, de-o viață lângă noi, a 
făcut o prezentare amănunțită 
a istoriei filialei. Pe ecranul de 
proiecții s-au ilustrat felurite fo-
tografii cu acele persoane care au 

Festivalul de Pantomimă și Teatru Mimat de la Brăila.  
 A urmat un număr de dans de societate ofer-
it de Ștefan Alexa și Iuliana Bușă, perechea dansând 
valsul care le-a adus locul I în 2012 la Festivalul de 
Dans Modern de la Brașov. Iuliana nu a părăsit, însă, 
scena după această reprezentație, ea impresionând încă 
o dată prin talentul său artistic, interpretând în limba-
jul semnelor o poezie personală – „O mare de-ai fi…”. 
Spectacolul a continuat cu revenirea la tradiția populară 
și dansul „Brâul Muntenesc”, jucat de Peter Enescu, 
Stelian Săbiescu și Ștefan Alexa

marcat evoluția filialei de-a lun-
gul celor 60 de ani, iar doamna 
Iordăchescu, arătând o energie 
de invidiat, a rememorat felurite 
evenimente din trecut la care a fost 
martoră.
După acest moment încărcat de is-
torie și nostalgie, scena s-a deschis 
pentru membrii grupului nostru 
cultural-artistic, care au pregătit un 
program special dedicat aniversării 
celor 60 de ani. Seria numer-
elor artistice a debutat cu o prim-
ire tradițională cu pâine și sare a 
invitaților, în aplauzele tuturor. În 
mod excepțional, cu prilejul acestei 
sărbători și-a demonstrat încă o dată 
talentul la dansuri populare echipa 
de veterani, care ani de zile a partic-
ipat la concursuri și evenimente cu 
tematică tradițională românească. 
Ne-a bucurat nespus să vedem 
membri trecuți chiar de 70 de ani, 
care oferă un exemplu de vitalitate 
până și tinerilor de astăzi. Imediat 
după reprezentația veteranilor, pe 
scenă au urcat Peter Enescu și Stel-
ian Săbiescu, cei care au interpretat 
piesa de pantomimă „Greierele și 
Furnica”, în regia lui Ștefan Alexa, 
piesă câștigătoare a locului I la

Aniversări
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Necşe Laurenţiu - Preşedinte
Cazacu Ana Maria - Asistent social

Numărul următor ne-a ilus-
trat talentul aceleiași Iuli-
ana Bușă la teatru mimat, 
piesa „Romeo și Julieta” fi-
ind interpretată împreună cu 
Daniel Constantin Cioc. Cei 
doi au obținut locul al III-lea 
la Festivalul de Pantomimă 
și Teatru Mimat de la Brăila 
în 2011. A urmat o altă piesă 
câștigătoare – „Anotimpu-
rile” (Locul I la Festivalul de 
la Oradea). Ștefan Alexa, Pe-
ter Enescu, Stelian Săbiescu, 
Vasile Baicu și George 
Fuerea au încântat încă o dată 
asistența.
Nu au lipsit de pe scenă nici 
concurenții care de-a lungul 
anilor au participat la Con-
cursul de Frumusețe „Miss și 
Mister Tăcerea” și au câștigat 
numeroase premii. În aplau-
zele publicului, ne-au încân-
tat privirile Ludmila Fuerea, 
Viorica Zămoșteanu, Iuliana 
Bușă, Daniel Constantin 
Cioc și, desigur, Jeni Alexan-
dra Ion, deținătoarea titlului 
„Miss Tăcerea 2013” obținut 
la Sighetul Marmației, pe 
care o felicităm încă o dată 
pentru performanța realizată.

În total, s-au dat 45 de 
diplome pentru cei care ne-au 
oferit sprijin necondiționat 
de-a lungul vremii. Nu 
putem să nu amintim de bu-
curia făcută de invitații noștri 
speciali – familia Zoițeanu 
(venită din Belgia special 
pentru acest eveniment), 
doamna Coca Petrescu și 
doamna Flămânzeanu Para-
schiva (distinsă doamnă 
profesoară care a pregătit 
foarte mulți elevi surzi pentru 
concursuri de dansuri).
Odată încheiat spectacolul 
de la Casa de Cultură a 
Studenților din București, 
membrii noștri au continuat 
sărbătoarea la restaurantul 
„Moara lu’ Bucur”, unde cel 
mai frumos moment a fost 
acela în care s-a adus tortul 
aniversar pentru o ocazie 
unică – 60 de ani de istorie, 
de activitate și de reușite. 
Toți cei prezenți s-au distrat 
pe cinste, au dansat, au spus 
bancuri, au depănat amintiri, 
uitând de orice grijă a vieții 
de zi cu zi.

Ultima reprezentație a zilei 
a reunit întreaga grupă 
cultural-artistică a Filialei 
București, într-un număr de 
dans popular și de prezentare 
a obiceiurilor tradiționale 
românești. Toți cei implicați 
în organizarea programu-
lui artistic au salutat încă o 
dată publicul impresionat de 
dăruirea și munca depusă de 
aceștia. Domnul Ștefan Al-
exa i-a prezentat pe fiecare 
în parte, în vreme ce doam-
na Iordăchescu a mărturisit 
că inima îi este încă tânără, 
deși vârsta nu îi permite să 
se mai implice în activitatea 
filialei la fel de activ. Sur-
prizele, însă, nu s-au termi-
nat aici. După încheierea 
reprezentațiilor, a sosit mo-
mentul acordării diplomelor 
de excelență și de onoare 
pentru acei membri care s-au 
remarcat de-a lungul timpu-
lui în domeniile cultural-ar-
tistic, sportiv, literar și social-
voluntar. Nu avem cuvinte 
să exprimăm cât de mândri 
suntem de acești oameni 
care nu au abandonat cauza 
noastră în anii ce-au trecut, 

ci au participat la numeroase 
competiții și evenimente unde 
au obținut diplome, trofee, me-
dalii și alte distincții care au dus 
la creșterea prestigiului și la afir-

marea Filialei București. În mod 
deosebit, domnul Ștefan Alexa 
a fost recompensat pentru cei 30 
de ani de activitate în sectorul 
cultural (1982-2012), primind o 
diplomă de onoare și o plachetă 
personalizată. De asemenea, s-a 
oferit o diplomă de onoare și 
doamnei Petruța Iordăchescu, în 
fața căreia ne înclinăm cu cea mai 
mare admirație. 

 Mulțumirile noastre speciale se îndreaptă către Ștefan Alexandru Mocioacă (Director Casa de Cultură a Studenților din 
București), Cristina Negru (Primăria Sectorului 2), Ruxandra Vătămănescu (filmare), Nicoleta Stavăr (fotografie), precum și către 
personalul salariat și membrii care au muncit la pregătirea și organizarea evenimentului.
 Membrii noștri, care s-au afirmat de-a lungul celor 60 de ani de existență a Filialei București, ne-au oferit o adevărată lecție 
de perseverență, optimism și devotament. Ei au luptat pentru ca persoanele surde să aibă o viață mai bună, să se bucure de tot ce are 
de oferit societatea, care inițial i-a marginalizat și considerat inferiori. Au demonstrat tuturor că valoarea umană nu ține de capaci-
tatea de a auzi sau de a vorbi, ci de sufletul pe care îl are fiecare. Pentru toate acestea, le vom fi mereu recunoscători și îndatorați.
 La mulți ani, Filiala București! Luptăm, împreună, mai departe!

Aniversări ANIVERSAREA A 60 DE ANI 
DE LA ÎNFIINŢAREA FILIALEI CLUJ

 În data de 21 septembrie 2013 Filiala Surzilor Cluj a organizat Jubileul a 60 de 
ani de la înfiinţarea Filialei Cluj. 
 În colaborare cu CSST Cluj, în dimineaţa zilei de 21 septembrie, a avut loc turneul 
de minifotbal “Cupa Napoca”, iar apoi membrii s-au întalnit la sediul Filialei unde s-au 

putut bucura de o primire călduroasă din partea membrilor clujeni. La aniver-
sarea filialei au fost prezente 450 de persoane. Seara a avut loc premierea unde 
preşedintele filialei Necşe Laurenţiu a ţinut un scurt discurs despre istoria Filialei 
Cluj de-a lungul celor 60 de ani de activitate. A felicitat membrii care au par-
ticipat de-a lungul timpului la concursuri naţionale şi locale, obţinând rezultate 
bune, şi a mulţumit tuturor filialelor care ne-au sprijinit în tot acest timp. Totodată 
s-au decernat cupe, medalii şi diplome sportivilor care au participat la Turneul de 
minifotbal. Filiala a fost amenajată de membrii care au pus tablouri cu poze vechi, 
începând din anul 1953 până în prezent, baloane şi aranjamente florale. 
Pe această cale, dorim să le mulţumim membrilor voluntari care ne-au ajutat la 
organizarea Jubileului şi tuturor care au fost prezenţi la acest frumos eveniment.
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Verok Carol- Preşedinte
Anisia Andreea- Asistent Social

Activităţi CONFERINŢA A.N.S.R – Filiala Timişoara

Mănoiu Constantin – Preşedinte

 În data de 28 septembrie 2013, începând cu ora 12:00, a avut loc Conferinţa 
A.N.S.R. Filiala Timişoara, desfăşurată la Şcoala de Arte şi Meserii „Gheorghe Atana-
siu”.   
 Juriul şedinţei a fost format din Mihail Grecu, Verok Carol, Ambruş Marius şi 
Vesea Maria. Lucrările Conferinţei au fost conduse de către d-nul preşedinte Mihail Grecu, 
fiind prezenţi 55 de delegaţi. Ordinea de zi a avut 12 puncte, fiind discutate fiecare.
Comisia pentru redactarea procesului verbal a fost formată din Şerengău Anca, Dumitrache 
Ermin şi Anisia Andreea Roxana. Din comisia de numărare a voturilor au făcut parte Ghetu 
Marceluş şi Sarfi Elena.

 Domnul Preşedinte Verok Carol a prezentat raportul de activitate desfaşurat 
în perioada 2009 - 2013 şi a analizat bugetul de venituri şi cheltuieli în perioada 2009 
– 2013. Delegaţii Filialei Timişoara au supus la vot aprobarea acestuia, raport ce a fost 
aprobat de către toţi delegaţii prezenţi. A prezentat şi aprobat proiectul de buget pe anul 
2014, acesta fiind aprobat de către toţi delegaţii prezenţi.
 În urma alegerilor, între 2014 - 2019 Consiliul Director al Filialei este format din 7 
membrii:
• Verok Carol - Preşedinte
• Sârbu David  - Vicepreşedinte
• Magda Silvia - Membru CD
• Dumitrache Ermin - Membru CD
• Verok Carolina - Membru CD
• Ambruş Marius - Membru CD
• Greavu Doina - Membru CD
 S-au ales doi membrii supleanţi: Chirila Andrei şi Santa Alexandru. De aseme-
nea, s-a ales comisia de cenzori formata din : Greavu Ioan, Gheţu Marceluş + o persoană 
cu expertiză autorizată. D-nul Mihil Grecu a hotărât să se aleagă doi delegaţi pentru a 
participa la Conferinţa Naţională : Verok Carol şi Verok Carolina. S-a votat în unanimi-
tate.
 Felicitări pentru alegeri, C.D.F. şi vă dorim un viitor mai bun!

Activităţi CONFERINŢA FILIALEI TG JIU
La data de 14.09.2013 s-au desfăşurat lucrările Conferinţei A.N.S.R. a Filialei Tg Jiu. Au fost 
convocaţi 101 membri şi s-a prezentat la vot un număr de 87 membri.
 La acest eveniment s-au prezentat şi invitaţi observatori care au luat cuvântul în plenul 
conferinţei: d-nul Preşedinte al ANSR Filiala Piteşti-Dinu Marian-membru CDN, d-nul viceprimar al 
Primăriei Tg Jiu - Roman Ion Bărbuţi şi dl. director adjunct al DGASPC GORJ – Mircea Andrei, un 
bun colaborator al Filialei Tg Jiu .
 Lucrările s-au desfăşurat la Casa de Cultură a municipiului Tg Jiu, fiind conduse de d-nul. 
Dinu Marian, membru CDN, care a precizat modul în care se va desfăşura conferinţa. Au fost desem-
nate trei persoane pentru întocmirea procesului verbal şi anume : d-na. Stamatie Cornelia Claudia – 
director executiv al Filialei Tg Jiu, d-na. economist Măgureanu Cristina – contabila Filialei Tg Jiu şi 
d-na. economist Achim Claudia Veronica – cenzorul Filialei Tg Jiu.
După ce a fost prezentat raportul de activitate al filialei pe anul 2013 de către domnul preşedinte 
Mănoiu Constantin, s-au făcut propuneri pentru numirea Consiliului Director al Filialei, şi a comisiei 
de cenzori , după care s-a supus la vot componenţa noului consiliu director şi a comisiei de cenzori.
 Au fost aleşi prin vot :
a) Preşedinte :   Mănoiu Constantin 
b) Vicepreşedinte :   Vârban Marius Ionuţ
c) Membrii CDF :
1. Gruia Gheorghe      2. Gruia Adriana Elena         3. Vîlceanu Constantin   4. Predescu Gheorghe  5. 
Predescu Viorica Vali
d) Comisia de cenzori : Achim Claudia Veronica - expert contabil ; Bîrzava Titu  - membru ; 
Predescu Mihai - membru
 Pentru ducerea la îndeplinire cu succes a obiectivelor Conferinţei , Filiala Tg Jiu - prin 
preşedintele reales dl. Mănoiu Constantin, a mulţumit pentru participare invitaţilor, salariaţilor cât şi 
membrilor prezenţi  la conferinţă .

Activităţi

Activităţi
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Tănase Otilia - Psiholog

Activităţi
Bogdan Anicescu - Asistent social

Ziua Internațională a Surzilor, sărbătorită la București

 La doar o săptămână distanță de aniversarea a 60 de ani de la înființare, Filiala 
București a oferit membrilor săi un nou prilej de sărbătoare: am celebrat pe 28 septembrie 
Ziua Internațională a Surzilor, care a devenit o acțiune de bază în cadrul programului 
anual de activități al filialei.
 Filiala București a respectat tradiția organizării acestui eveniment extins la nivel global 
în ultima săptămână a lunii septembrie, când curtea clubului a devenit neîncăpătoare pentru 
aproximativ 200 de persoane care au ținut să se distreze împreună, profitând și de vremea 
frumoasă care nu a îndrăznit să ne strice planurile. Programul zilei a fost deschis de un con-
curs de șah, la care au participat 12 persoane sub coordonarea veteranului Dorel Amzăroiu, 
cenzor al filialei și membru marcant al acesteia pe plan social și sportiv. În cele din urmă, 
locul I a fost câștigat de Nicolae Moloșag, fost vicepreședinte al Asociației Naționale a 

Surzilor din România, care l-a învins pe Dumitru Bâșu în finală. Pe locul al treilea s-a clasat soția domnului Moloșag, Gabriela, cei 
trei fiind recompensați cu diplome și cupe în aplauzele tuturor.

Un alt moment deosebit a fost cel al discur-
surilor. Domnul Președinte al Filialei, Aurel 
Oprea, a urat tuturor multă sănătate și bu-
curii, declarându-se mândru să fie înconjurat 
de cei care de-a lungul anilor au sprijinit fili-
ala pe toate planurile. Domnul Ștefan Alexa, 
responsabil cu sectorul cultural al filialei, a 
ținut să mulțumească la rândul său celor care 
au contribuit la organizarea tuturor eveni-
mentelor speciale din acest an –  în special 
aniversarea a 30 de ani a Grupei Pensionar-
ilor și celebrarea a 60 de ani de la înființarea 
Filialei București. Totodată, a dorit să 
evidențieze importanța Grupei Pensionarilor 
pentru filială, pensionarii formând grupul cel 
mai puternic fără de care filiala nici nu ar 
exista. Pe de altă parte, a ilustrat necesitatea 
intervenției susținute a tinerilor în viața filia-
lei, ei reprezentând, de altfel, viitorul aces-
teia. Domnul Dorel Amzăroiu a fost cel care 
le-a înmânat cupele și diplomele primilor trei 
clasați la concursul de șah, prilej cu care 

domnul Moloșag Nicolae a subliniat și el 
importanța continuității la filială, a implicării 
tinerilor în activitățile ei. În final, doamna 
Petruța Iordăchescu, membru fondator al 
filialei, a ținut un discurs deosebit, ilustrând 
importanța acestui eveniment pentru comu-
nitatea surzilor de pretutindeni. Un moment 
special l-a oferit și domnul Ioan Zoițeanu, 
fost mare sportiv al filialei noastre, stabilit 
în Belgia, care a fost felicitat de întreaga 
asistență și recompensat cu o diplomă de 
excelență. Aceeași distincție i-a fost acordată 
și domnului Ion Petrescu, prima persoană 
surdă care a obținut permisul de conducere, 
dumnealui neputând fi prezent din motive 
de sănătate.După încheierea tuturor discur-
surilor, petrecerea a continuat până ce a sosit 
momentul tombolei cu premii, când toți cei 
prezenți au sperat să plece acasă cu un pre-
miu. S-au extras 35 de obiecte în total, oferite 
celor mai norocoși dintre participanți.Muzi-
ca a răsunat până spre dimineața următoare, 

iar acțiunea a fost o adevărată reușită. 
 Astfel, mulțumim person-
alului salariat și voluntarilor care 
au contribuit la realizarea cu succes 
a acestui eveniment: Popescu Zsu-
zsanna, Iordăchescu Petruța, Alexa 
Ștefan, Amzăroiu Dorel, Gavriș 
Emil, Stanciu Pavel, Rădulescu 
George, Bâșu Dumitru, Crișan Flare, 
Felecan Maria. La mulți ani de Ziua 
Internațională a Surzilor!

Activităţi

Doina Savin - Director executiv

Conferinţa  Filialei 
Surzilor Slatina Activităţi

 
 În  data de 23 august 2013, la Slatina, a avut loc 
Conferinţa filialei având ca obiectiv principal alegerile  pentru 
componenţa Consiliului Director al filialei şi alegerea membrilor 
pentru organizaţia/departamentul de tineret al filialei. Invitat din 
partea Consiliului Director Naţional a fost prezent d-ul Dinu Mar-
ian, preşedintele Filialei Piteşti căruia îi mulţumim.
După desfăşurarea şedinţei conform normelor de procedură 
internă, noua componenţă a Consiliului Director  se prezintă 
astfel: Preşedinte - Lepădatu Anna, Vicepreşedinte şi membru 
al Consiliul Director Naţional Bădescu Vasile, membrii: Neacşu 
Filofteia, Alexe Gheorghe, Pârvu Nicolae.
Pentru  structura de tineret a filialei au fost aleşi: responsabil ti-
neret Butaru Valentin-Bogdan, membri: Alexe Gabriela Elena şi 
Licsandru Valentin Cosmin.
Tuturor  celor  aleşi le urăm  spor în activitate şi multe satisfacţii 
pe plan social, cultural şi sportiv care să ducă la atingerea obiec-
tivelor propuse în scrisorile de intenţie pe care le-au depus  odată 
cu cererile de  candidatură, pentru a îmbunătăţi întreaga activitate 
desfăşurată de filială.

ZIUA PERSOANELOR 
CU HANDICAP

În data de 27 septembrie, într-o minunată zi de toamnă,  mem-
brii filialei TULCEA s-au întâlnit pentru a sărbători împreună 
“Ziua persoanelor cu handicap”. Această activitate a reunit  un 
număr de 45 de membrii: tineri, vârstnici, femei, bărbaţi, care 
au desfăşurat activităţi de interes socio-educaţional şi cultural-
distractiv.
În cadrul evenimentului s-a organizat o tombolă, unde fiecare 
participant a câştigat câte un obiect, mici concursuri distrac-
tive şi amuzante premi-
ate. Seara a continuat cu 
depănarea amintirilor de la  
activităţile trecute.
La final, toate per-
soanele prezente au fost 
mulţumite de organizarea 
şi desfăşurarea activităţii.
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Activităţi
Adriana Ungureanu-Fodorea - 
membru Filiala Suceava

Ziua mondială a limbajului semnelor

  Ziua Mondială a limbajului semnelor. Când? 10 septembrie în fiecare an. În primul 
rând, subliniem că aceasta este limba semnelor foarte pură. Aici ne vor concentra pe limbajul 
semnelor, toate sunt binevenite!
Auz sau surd nu contează! Împărtășit cu bucurie şi pozitivitatea evidenția o limbă vizibil frumos! 
Efectuarea de cursuri de limba pentru a obține și de a folosi! 
 Culoarea Turcoaz este noua culoare. Acesta simbolizează pentru limba semnului. Culoarea este 

frumos și foarte vizibile, cum ar fi limbajul semnelor. Doriți să încercați răspândirea WDSL 
în alte țări, orașe sau sate.
Imaginați-vă că vrem să vedem un limbaj frumos! Încercați să face pe oameni mai interesați 
în limbajul semnelor! Înțelegeți că este un limbaj, care are o corelație clară cu vizual. Ușor 
de înțeles, fie inteligent si repede! Spune-le tuturor. Ei sunt bineveniți să învețe desen și 
partajarea. Noi credem în viitor ar putea fi mai ușor de acceptat limbajul semnelor, dacă 
acesta apare ca fiind foarte pozitiv. 
De ce 10 septembrie? Știi Congresul de la Milan,in Italia au inceput din 6- 11 septembrie 
1880? Ei au decis interzicerea LIMBAJUL SEMNELOR. Ar trebui sa fie ziua mondiala 
al limbajului semnelor 11 septembrie, dar trebuie să respectăm memoria tragediei World 
Trade Centre din SUA. Cele doua turnuri gemene au fost distruse. Ştiţi? Aşa a fost aleasă 
limbajul semnelor la data de 10 septembrie în fiecare an.

Activităţi
Bogdan Anicescu - Asistent social

Ziua Pensionarilor – 30 de ani (1983 – 2013)

 Atunci când spunem „30 de ani”, ne gândim la o perioadă lungă, prea lungă pentru a mai încerca să ne imaginăm unde 
și cum vom fi după atât de mult timp. Totuși, chiar și 30 de ani pot trece incredibil de repede, mai ales atunci când ai alături oameni 
deosebiți, prieteni, frați, tovarăși de viață. Exact așa, ceea ce a început la Filiala București ca o simplă acțiune dedicată celor ce au 
muncit o viață a devenit cel mai longeviv și popular eveniment în randul membrilor noștri – „Ziua Pensionarilor” a ajuns, în 2013, 
la 30 de ani de la prima ediție.

 Pentru o ocazie atât de specială, 
Filiala București a căutat să ofere membrilor 
săi (evident, pensionarilor în special) o zi de 
neuitat în curtea în care și cu trei decenii în 
urmă mulți dintre cei prezenți acum se întâl-
neau și atunci, la fel de voioși și dornici de 
discuții. Astfel, în data de marți, 27 august, 
clubul s-a gătit pentru sărbătoare iar vremea 
a ținut cu noi, ceea ce a atras la eveniment 
peste 130 de persoane.

Pentru a vă ilustra contribuția deosebită 
pe care persoanele pensionare o au la 
dezvoltarea și susținerea filialei noastre, 
menționăm că acestea au o structura pro-
prie a lor – Grupa Pensionarilor, care a fost 
înființată de fostul președinte al Filialei Bu-
curesti, Panteliu Banabac. D-na Președinte 
a Grupei Pensionarilor, Zsuzsanna Popes-
cu, este cea care a depus cel mai mare 
efort pentru ca această aniversare să se 
organizeze cu deosebit succes, fapt pentru 
care îi mulțumim din toată inima! Ședinţa 
specială din această zi de marți a oferit 
mai multe momente deosebite: Doamna 
Popescu a deschis seria intervențiilor cu 
un minut de reculegere în memoria celor 
duși, continuând cu un discurs în care și-a 
prezentat activitatea în cei 5 ani de când 
este preşedintele grupei, timp în care a 

organizat multe excursii atât în țară cât și 
în străinătate. D-ul Președinte al Filialei 
București, Aurel Oprea, a urat tuturor multă 
sănătate și bucurii și a cedat apoi rândul 
doamnei Petruța Iordăchescu, o adevărată 
legendă a filialei, cunoscută și apreciată de 
întreaga comunitate a surzilor. Dumneaei 
a rememorat mai multe momente din is-
toria de 30 de ani a Grupei Pensionarilor, 
arătând cât de numeroși sunt membrii ieșiți 
la pensie față de alte categorii de persoane, 
ceea ce formează un grup foarte puternic și 
important pentru filială. Apoi, domnul Pan-
teliu Banabac, fost Președinte atât al Filialei 
cât și al Grupei Pensionarilor, a ținut un mic 
discurs vizibil emoționat, mulțumind tuturor 
pentru modul în care a fost sprijinit de-a lun-
gul vremii și urând celor prezenți să rămână 
uniți.

Emoțiile au continuat, deoarece în mo-
mentul imediat următor a fost adus un 
tort aniversar deosebit, care avea să 
fie împărțit la toți cei prezenți. Surpri-
zele nu au încetat, însă – d-ul Oprea a 
pregătit diplome speciale de fidelitate 
pentru membrii trecuți de 80 de ani, 
care au sprijinit cauza Asociației an 
după an și s-au remarcat prin devota-
mentul lor față de comunitatea sur-
zilor. Împreună cu doamna Popescu, 
acestea au fost decernate, în aplauzele 
tuturor, următorilor membri: Panteliu 
Banabac, Alexe Niculae, Bâlbâie Pe-
tre, Bâlbâie Marin, Sache Valentina, 
Mardare Gherghina, Săndulescu Alex-
andrina, Miulescu Ioan, Limboi Con-
stantin. De asemenea, s-a realizat și o 
plachetă specială care să amintească 
tuturor de sărbătoarea celor 30 de ani.

Cultural

Activităţi
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Grupa Pensionarilor Bucureşti

Bradea Nadia - Preşedinte

Și pentru că unei astfel de sărbători îi stă cel mai bine cu un concurs de îndemânare, s-a organizat o nouă ediție a popularei întreceri 
intitulată „Drept la Țintă!”. S-au înscris nu mai puțin de 22 de persoane, iar concursul a fost câștigat, la mare luptă, de Tudor Mircea, 
care l-a învins la baraj pe Ularu Ion. Pe locul al treilea s-a clasat Gavriș Emil iar mențiunea a fost câștigată de Constantin Gabriel. 
Indiferent de rezultat, însă, concurenții s-au distrat copios!
După atâtea momente frumoase, parcă ne-a atins un sentiment de nemulțumire pentru că ziua sărbătorii a trecut atât de repede, la fel 
ca acești 30 de ani pe care i-am celebrat. Totuși, bucuria care se citea pe fețele tuturor ne-a liniștit sufletele, pentru că ni s-a dovedit 
încă o dată, fără să avem vreo îndoială, că Grupa Pensionarilor va rămâne puternică și peste alți 30 de ani.
Aducem cele mai calde și sincere mulțumiri celor care au muncit pentru organizarea cu succes a acestui eveniment: Popescu Zsu-
zsanna, Oprea Aurel, Muntean Ion, Anicescu Bogdan, Popescu Nicolae, Stanciu Pavel, Gavriș Emil, Rădulescu George, Crișan 
Flare, Felecan Maria.

La mulți ani, Grupa Pensionarilor!

Cultural “Bun şi Delicios “ ediţia I - 2013

 Sâmbătă, 28 septembrie 2013, Filiala Surzilor Sibiu a organizat concursul 
local de prăjituri “Bun şi Delicios “ ediţia I - 2013 
 
La acestă competiţie a participat un număr de 11 membri ai Filialei Sibiu , cu deli-
cioase prăjituri, pentru  a-şi dovedi măiestria şi arta culinară. 
Numele participanţilor: Bradea Nadia Maria, Muntean Maria, Popa Dana, Opris 
Florentina , Mladin Maria , Sinea Ilie , Bota Claudia , Filip Cristina , Serediuc Ioana 
, Pertache Mihaela si Serbu Adriana .
Locu I – Filip Cristina 
locu 2 - Popa Dana
locu 3 – Bradea Nadia Maria 

Activităţi O excursie de neuitat

 În perioada 5-12 septembrie 2013, un grup de pensionari de la Filiala Bucureşti, sub directa îndrumare a d-nei Szuzana 
Popescu, au făcut o excursie reuşită în Malta. Ţara insulară mică, cu o suprafaţă de 316 km2 şi o populaţie de 452.000 de locui-
tori s-a dovedit a fi ospitalieră, de o frumuseţe aparte, cu o istorie zbuciumată, de o 
 Am fost cazaţi în condiţii 
excelente la Hotelul de 4 stele Bel-
la Vista, cu tot confortul cuvenit. 
În prima zi am făcut o excursie în 
nordul ţării, în staţiunea Popeye Vil-
lage, cu o relaxare bine meritată, pe 
cea mai frumoasă plajă – Golden 
Bay. Am vizitat, apoi, capitala Val-
letta, oraş vechi de peste 400 ani ce 
poartă numele celui care a învins 
turcii în marele asediu. Aici am pu-
tut admira catedrala Sf. Ioan, Palatul 
Marilor Maeştri, Grădinile Baraka, 
Catedrala Sf. Paul şi cetatea locuită 
azi numită Oraşul Tăcerii. La Mosta 
am fost încântaţi de cea mai mare 
construcţie bisericească din Malta 
– Domul Bisericii Sf. Maria. Ne-a 
impresionat plăcut arta religioasă 
din interiorul acestor locaşe de 
cult, am simţit vibraţia aceea nobilă 
şi sfântă în tot corpul, cu dorinţa 
unei rugăciuni pentru o viaţă bună, 
liniştită, cu respect şi armonie între 
oameni.

Apoi, am vizitat satul pescăresc Marsax-
lokk cu o lecţie de geologie şi preistorie, am 
admirat fantastica Grotă Albastră, oraşul 
Vittoriosa care a adus faimă cavalerilor 
ioaniţi; apoi, o vizită scurtă în insula Goz 
cu obiective turistice în stil arăbesc, biser-
ica făcătoare de minuni  Ta Pinu, Fereastra 
Albastră cu marea de un albastru – turcoaz 
şi stânci arămii.
 S-a făcut o croazieră în jurul 
insulei Malta şi am putut admira 
frumuseţea grotelor, balizelor şi por-
turilor malteze, apoi Laguna Albastră 
din insula Comino. La Rabat s-au 
vizitat Catacombele Sf. Paul, loc ven-
erat de toţi creştinii. Am avut ocazia 
să participăm la o sărbătoare malteză 
unde am fost impresionaţi plăcut de 
jocurile de lumini şi de focurile de 
artificii în aer şi la sol unice în lume. 
Acolo am întâlnit şi semeni de-ai 
noştri surdo-muţi din Malta cu care 
am făcut schimb de impresii. Toţi ne-
am simţit minunat, a fost o stare de 
veselie şi bună dispoziţie, de relaxare 
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Tănase Otilia - Psiholog

Îmi amintesc, cu emoţie, de relatarea ghidului Catedralei Sf. Paul care spunea că cel care a con-
struit acel lăcaş sfânt, a lăsat intenţionat faţada clădirii neîngrijită pentru a feri valoarea interiorului 
de răufăcători. Cât adevăr! Şi, imediat, am făcut asemănarea cu viaţa surdo-muţilor. Câţi ne văd pe 
dinafară neajutoraţi, dar câţi oare ştiu ce bogăţie interioară sufletească avem şi ce inimă măreaţă şi 
cât de mult dorim să fim înţeleşi şi trataţi egal în viaţa socială.
 Mulţumim d-nei Szuzana Popescu, o susţinem total şi o felicităm, cu dorinţa ca şi în anii 
următori să ne răsfeţe pe alte meleaguri pitoreşti.

Activităţi

Bradea Nadia - Preşedinte

Vacanţă pe litoralul 
Mării Negre

E soare, cald şi mult nisip pe litoralul Mării Negre.
 În perioada 23-26 august, membrii Filialei Sibiu 
au petrecut un sejur de vis sub razele soarelui şi pe nisipul 
litoralului românesc din staţiunea Eforie. 
 Pe lângă plaja şi scăldatul  în mare, membrii s-au 
plimbat şi cu vaporaşul. De asemenea, au avut parte de 
clipe minunate în satul de vacanţă. 
Sperăm ca şi la anul, din propria lor iniţiativă, numărul 
membrilor care doresc să petreacă o mini-vacanţă de vară 
pe litoralul românesc să crească, deoarece aceasta este o 
ocazie bună pentru socializare şi pentru petrecerea timpu-
lui liber . 

Pe data de 17 august, un grup 
de 40 de personae din cadrul 
FILIALEI TULCEA a fost 
în excursie la Constanţa. 
Primăria Municipiului Tulcea, 
căreia îi mulţumim pe această 
cale, a asigurat transportul 
excursioniştilor.
 Ajunşi pe litoralul Mării Negre, 
în functie de preferinţe, grupul 
s-a despărţit în două: doamnele 
şi domnişoarele au dorit să fie 
mângâiate şi răsfăţate de razele 
soarelui, la malul mării, 

Excursie la Constanţa

în timp ce domnii nu au rez-
istat tentaţiei unui meci de 
fotbal cu membrii FILIALEI 
CONSTANŢA. 
Pe lângă amintirile frumoase 
cu care s-au întors acasa, 
buzunarele pline cu nisip şi 
scoici, unduirea valurilor şi 
briza marii, bronzul şi sarea 
de pe piele, dorinţa de reînto-
arcere este cea mai puternică. 
Prin urmare, vom încerca să 
repetăm experienţa şi anul 
care vine.

Tabără de vară
Doina Savin - Director executiv

 Membrii filialei au avut şi anul acesta bu-
curia de a merge câteva zile pe litoral, în staţiunea 
Costineşti. Doar locurile au fost mai puţine decât 
în anii trecuţi dar atâtea câte au fost, a permis să ne 
bucurăm din plin de razele soarelui şi de apa mării, în 
perioada 27 august - 1 septembrie. 
 Cazarea a fost foarte buna, ”Casa Duca” 
ridicându-se la înălţimea aşteptărilor noastre şi anul 
acesta, prin organizarea şi condiţiile  oferite. 
 Mulţumim d-lui director al Direcţiei 
Judeţene de Sport şi Tineret Olt, d-ul Dan Silvian 
pentru posibilitatea de a face fericiţi tinerii şi copiii 
membrilor cu dizabilităţi auditive, în mod special pe 
cei care nu au văzut niciodată marea şi fumuseţea lito-
ralului românesc.

Oameni cu care 
ne mândrim

                De la înfiinţarea filialei surzilor Galaţi şi până în prezent, multe persoane şi-au adus 
aportul pentru ca filiala să fie “cea de-a doua casă”. Una dintre aceste persoane a fost, este şi va 
fi doamna Radu Maria, o Doamnă , o Membră şi o Mamă desăvârşită.
      Spun:
 O Doamnă deoarece impresionează prin eleganţă şi bunul simţ de care dă dovadă.
O Membră deoarece oricând şi la orice oră a fost nevoie dumneaei a spus prezent. A participat la 
nenumărate acţiuni ale filialei, a cochetat cu latura sportivă, a fost membră în comitetul filialei de 
foarte multe ori şi şi-a îndeplinit sarcinile care i-au fost trasate.
O Mamă deoarece şi-a crescut cele două fiice frumos, s-a luptat în viaţă ca acestea să nu simtă 
răutăţile celor din jur.

Lungu Lenuţa - Asistent social
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Custura Marian - Vicepreşedinte

(Pe lângă toate acestea, aş mai 
adăuga şi faptul că este o gospodină 
desăvârşită)
     Acum, la împlinirea celor 
70 de ani, nu putem decât să-i urăm 
multă sănătate, putere de muncă şi 
să-i mulţumim pentru tot ce a făcut 
pentru noi.
 La multi ani, Doamnă!

Filiala Bacău - 
Excursie la Lacul 

Roşu.

Activităţi

 În data de 31 August 2013,un grup de 21 membri ai filialei noastre au fost în excursie la Lacul Roşu. Excursia a avut ca 
scop principal vizitarea unor obiective turistice din judeţul Neamţ, cum ar fi: Mânăstirea Bistriţa, Mânăstirea Pângăraţi, Lacul de 
acumulare din Bicaz şi Lacul Roşu. 

Primul obiectiv turistic vizitat a fost 
Mânăstirea Bistriţa care a fost zidită 
de domnitorul Alexandru cel Bun în 
anul 1406 şi este o mânăstire ortodoxă 
din judeţul  Neamţ.
Mânăstirea se află în satul Bistriţa, 
din comuna Alexandru cel Bun şi 
are o foarte mare valoare istorică şi 
arheologică.
Fiind situată la aproximativ 8 kilo-
metri mai spre vest de oraşul Piatra 
Neamţ, în comuna Viişoara - Alex-
andru cel Bun, mânăstirea a dăinuit 
timp de peste şase veacuri la adăpostul 
pădurilor ce o acoperă, înfruntând, ca 
toate lăcaşurile noastre de credinţă şi 
cultură, greutăţile şi încercările isto-
riei.
Incinta mânăstirii are o formă patru-
latera, fiind protejată de ziduri puter-
nice de piatră, cu o înălţime iniţială 
de aproximativ patru metri, prevăzute 
cu metereze şi drum de strajă ce se 
desfăşoară pe toată lungimea lor.

 Constantinopolului, în 1401. Ulteri-
or, familia voievodală dăruiește icoana 
Sfintei Ana Mănăstirii Bistrița. În biserica 
mănăstirii sunt înmormântați: Alexandru 
cel Bun, soția lui Ana, Alexandru - fiul lui 
Ștefan cel Mare, Chiajna - soția lui Ștefan 
Lăcustă, Anastasie - Mitropolitul Sucevei.
Mănăstirea Bistrița este locul în care a fost 
creat unul dintre cele mai vechi monumente 
ale culturii medievale românești: Pomelni-
cul de la Bistrița. 
Acest pomelnic oferă cele mai interesante 
date despre începutul istoriei voievodale și 
bisericești din Moldova.
Mănăstirile reprezintă cea mai importantă 
categorie a monumentelor ce au supraviețuit 
intemperiilor vremurilor, multe dintre ele fi-
ind oglinzi ale epocilor trecute.
În jurul mănăstirilor s-a dezvoltat atât 
viața religioasă a comunității, cât și cultura 
națiunii.Ele, mănăstirile, mai pot ilustra și 
o dimensiune militară, multe dintre ele fi-
ind adevărate cetăți și jucând un rol activ în 
sistemul defensiv al țării, având în vedere 
restricțiile impuse de dominația otomană 
mai ales după mijlocul secolului al XVI-lea.

Intrarea principală e situată pe latura 
sudică şi este arcuită sub un turn cu 
trei nivele: o încăpere cu boltă semi-
circulară, sprijinită pe două arce în 
ogiva la parter, un paraclis închinat 
Sfântului Ierarh Nicolae la primul etaj 
şi o cameră la etajul superior, destinată 
probabil corpului de gardă ce străjuia 
accesul în mânăstire.
 Paraclisul nu este pictat şi se pare că 
nici nu a avut zugrăveli anterioare.
 Mănăstirea Bistrița are o foarte mare 
valoare istorică și arheologică. Este 
zidită în stil bizantin, bogat ornată, 
având ușa de la intrare păstrată din mo-
mentul construirii fiind lucrată cu multă 
artă. Se remarcă icoana Sfintei Ana, 
mama Maicii Domnului. După tradiție, 
această icoană a fost dată ca „dar de 
patron” Doamnei Ana, soția lui Alex-
andru cel Bun, de către împărăteasa 
Irena (Ana), soția împăratului bizan-
tin Manuil al II-lea Paleologul (1391-
1425) și de Patriarhul Matei, ai

Mănăstirile și schiturile construite de voievozi și boieri, înzestrate cu un bogat 
patrimoniu și importante privilegii, sunt depozitare ale unui bogat tezaur de 
cultură și civilizație românească. Mesajul istoric transpare din picturile murale, 
din pomelnicele străvechi păstrate, obiecte de cult, cărți tipărite, monumente 
funerare și inscripții în piatră, conservate, dar și în glorificarea voievozilor care 
le-au clădit, o parte a acestor monumente reprezentând un gest de mulțumire 
adus lui Dumnezeu pentru ajutorul în lupte. Al doilea obiectiv turistic vizitat a 
fost Lacul Rosu,unde dupa o lunga plimbare cu barca pe lac,am servit  masa, la 
restaurantul ,,Rustic’’din Lacul Roşu. Lacul Roșu (local cunoscut și sub numele 
de lacul Ghilcoș) este un lac de baraj natural format în 1837, la poalele Mun-
telui Hășmașul Mare, în apropierea Cheilor Bicazului, la distanța de 26 km de 

Gheorgheni, în județul Harghita. La ultimele măsurători, efectuate în anul 1987, dimensiunile acestuia sunt: lacul se întinde pe un 
perimetru de 2.830 m, aria este de 114.676 m² și volumul apei care se acumulează este de 587.503 m³. Lacul s-a format la altitudinea 
de 983 m, într-o depresiune cu un climat predominant subalpin.
 Lacul Roșu se situează între Șuhardul Mic, Șuhardul Mare din partea nordică, Munții Podu Calului din partea sud-vestică, Munții 
Licaș și Munții Kis-Havas din partea nord-vestică, Csíki-Bükk din partea nord-estică și Muntele Ucigaș din partea estică. Lacul este 
alimentat de patru pâraie mari și încă 12 cursuri de apă temporară, dintre care cele mai importante sunt: Verescheul (Roșul), Licoșul, 
Suhardul, Oii, Ucigașul.
Cu toate că Lacul Roșu este o formație tânără, condițiile și timpul de formare a lacului sunt foarte discutate. În timpul formării, zona 
lacului era o zonă greu accesibilă, din punct de vedere economic neexplorată. După Franz Herbich, un geolog recunoscut în Ținutul 
Secuiesc, Lacul Roșu s-a format în anul 1838. Acest fapt este justificat și de cutremurul din 11 ianuarie 1838, care s-a repetat în 
februarie și ar fi putut provoca alunecarea de teren. Un alt an de formare este 1837, care poate să fie argumentat de furtuni foarte 
violente și ploi puternice. Despre această perioadă scrie Ditrói Puskás Ferenc în lucrarea lui, “Istoria Borsecului”. Esențial este că 
lacul s-a format prin deplasarea masei argiloase depuse cu ocazia ultimei ere glaciare pe versantul nord-vestic al muntelui Ghilcoș.
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 Curând după obturarea văii, pădurea de brazi a fost inundată și arborii s-au pietrificat, oferind o particularitate rară întregu-
lui peisaj. În primii ani de la formare, lacul s-a extins mai mult – cam un kilometru mai sus în valea pârâului, dar de-a lungul timpului 
barajul natural s-a erodat, nivelul apei stabilizându-se la nivelul actual.
 Apoi s-a  vizitat Lacul  Izvorul Muntelui, cunoscut şi sub denumirea de Lacul Bicaz. Acest lac este un lac de acumulare 
aflat pe cursul râului Bistriţa la 4 Km în amonte faţă de oraşul Bicaz. Lacul are o lungime de 35 Km, un perimetru de 71 km, fiind al 
doilea lac artificial din România. A urmat vizitarea municipiului Piatra Neamţ, excursia încheiindu-se cu o plimbare cu telegondola.
 În incheiere, doresc să mulţumesc membrilor surzi care au participat la această activitate şi salariaţilor filialei pentru 
implicare în organizarea excursiei.

Sport Craiova şi Târgu-jiu
- Futsal feminin în Elveţia -

Cristina Stancu - membru CDN  
- Filiala Craiova - 

 În primăvara acestui an am primit o invitaţie de la clubul sportiv Ba-
sel din Elveţia de a juca pentru prima oară futsal feminin. Trebuie să recunosc 
că m-a încântat ideea, deşi ştiam că noi nu am mai practicat până acum acest 
sport mai ales că în România nu avem deja acreditat futsal feminin la nivelul 
federaţiei sportive. Am mers pe ideea asta să încercăm un nou sport, o nouă 
experienţă în Elveţia. 

În concluzie, am format o echipă 
cu fetele din Craiova, am făcut 
antrenamente şi, în final, am plecat 
pe data de 26 septembrie la Milano, 
cu avionul de la Bucureşti, urmând 
ca de acolo să ne ia o maşină venită 
din partea clubului sportiv Basel şi 
să mergem direct la Zurich. Odată 
ajunşi la Zurich ne-am simţit 
foarte bine, am vizitat oraşul. Iar 
pe seară eram deja în Basel, caza-
rea a fost foarte bine primită iar 
masa de asemenea. . Trebuie să 
spun că a fost invitată şi echipa de 
băieţii de la Târgu Jiu pentru futsal 
masculin, aşa că eram două echi-
pe din România. A doua zi ne am 
plimbat, am vizitat multe obiective 
turistice din oraş. Sâmbătă a avut 
loc turneul sportiv în Arlescheim, 
fetele aveau foarte mari emoţii, fi-
ind primul meci oficial. Au fost 5 
echipe feminine în total : Craiova 
(Romania), Dresden(Germania), 
Basel(Elveţia), Seetal(Elveţia) şi 
Aarau(Elveţia).

Primul meci l-am jucat 
cu Seetal, scorul fiind 2-0 
pentru noi, motiv pentru 
care ne-am simţit tare 
câştigătoare şi convinse 
că putem juca mai de-
parte şi să ajungem la 
trofeu.
 Apoi au urmat meciurile 
Craiova - Basel (1-1), 
Aarau - Craiova(2-1) 
şi în final Dresden - 
Craiova (2-0). Am luat locul 3, un loc foarte bun pentru noi fiind la prima experienţă jucată. 
Am fost tare bucuroase, nici nu ne-am aşteptat la un astfel de premiu. Echipa de fete a fost 
formată din : Nita Nicoleta(căpitan), Oana Gheorghe, Stancu Carmen, Popa Daniela, Roberta 
Roşioru(Piteşti), Plaiu Laura (Suceava), Popescu Ana Maria(Suceava) şi antrenoarea echipei, 
Stancu Cristina.
 Pot spune acum, la final, că ne-a plăcut tare mult excursia în scop sportiv şi sperăm să 
mai mergem în astfel de competiţii.

Sport

Cultural
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Sport CAMPIONATUL DE MINIFOTBAL 
“CUPA TRIVALE”

PITEŞTI – EDIŢIA I
Dinu Marian - Preşedinte
Tudoran Loredana – Asistent social
Muşat Angela – Contabil

 În perioada 28 septembrie2013, Filiala Piteşti a fost gazda Campi-
onatului de Minifotbal “Cupa Trivale” Piteşti – Ediţia I. 
 În cadrul campionatului, au participat 11 echipe. Câştigătorii au 
fost: locul I – Târgovişte, locul II – Piteşti, locul III – Constanţa şi locul 
IV – Slobozia. Câştigătorii au primit cupe, diploma, medalii şi tricouri. 
După terminarea meciurilor, toţi participanţii au petrecut la restaurantul 
din central Piteştiului până dimineaţa.
În cadrul concursului, ne-am bucurat de prezenţa doamnei Alice Florea 
din partea D.S.T.J. Argeş care a oficializat premierea câştigătorilor. Pe 
această cale, dorim să-I mulţumim doamnei Alice Florea pentru sprijinul 
oferit Filialei Piteşti în toate activităţile sportive.

Cultural

Carla Alexandru - Asistent social

Concursul Naţional de Pantomimă şi 
Teatru Mimat

“Gest şi Imagine”

 În perioada 18-20 octombrie 2013, ANSR – Filiala Ialomiţa a organizat a 23-a ediţie a Concursului Naţional de Pantomimă 
şi Teatru Mimat “Gest şi Imagine”.
 Concursul s-a desfăşurat la Casa de Cultură a Municipiului Slobozia şi a oferit celor prezenţi momente artistice 
excepţionale, pregătite de 20 de concurenţi talentaţi de la filialele: Braşov, Bucureşti, Craiova, Harghita, Ialomiţa şi Slatina. 
Concursul a cuprins patru secţiuni distincte: Pantomimă individual, Pantomimă perechi, Pantomimă grup şi Teatru mimat.

Câştigătorii concursului au fost:

Proba de Pantomimă individual:                               Proba de Pantomimă perechi:
Locul I: Boboc Adrian – Filiala Harghita                        Locul I: Filiala Craiova                           
Locul II: Tamplaru Loredana – Filiala Craiova               Locul II: Filiala Ialomiţa
Locul III: Enescu Peter – Filiala Bucureşti                      Locul III: Filiala Harghita

Proba de Pantomimă grup:                                             Proba de Teatru mimat:
Locul I: Filiala Bucureşti                                                  Locul I: Filiala Ialomiţa
Locul II: Filiala Slatina                                                   Locul II: Filiala Bucureşti
Locul III: Filiala Craiova                                              Locul III: Filiala Craiova

Concurenţii au fost premiaţi cu diplome, trofee şi premii de participare, care să le amintească cu drag de Slobozia.
Juriul concursului, care a urmarit cu emoţie şi interes toate numerele prezentate, a fost alcătuit din:
- doamna Maria Mortoiu – Vicepreşedinte ANSR – Preşedintele juriului
- doamna Florentina Dalian – scriitoare de proză şi dramaturgie – membru
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- doamna Elena Mocanu- coordonator trupa de teatru în limba franceză a Colegiului „Mihai Viteazu” Slobozia, „Les francforts” – 
membru
- doamna Ioana Costache Teodoru – Şef Centru de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Neuropsihic Slobozia, reprezentant 
DGASPC Ialomiţa – membru
 În pauzele concursului au urcat pe scenă copiii din 
trupa de dans “Dianis Seven” a Palatului Copiilor Slobozia 
– Filiala Urziceni, coordonaţi de doamna Călin Florenţa, 
care au prezentat un dans spaniol şi un dans pe ritmuri de 
hip-hop. Copiii de la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 2 
Slobozia, pregătiţi de doamnele educatoare Sandu Aurelia 
şi Enache Constanţa au interpretat, alături de domnişoara 
Elisabeta Paraschiv, membră a filialei noastre, două cân-
tece, atât vocal, cât şi în limbaj mimico-gestual, spre deliciul 
publicului. În timp ce juriul delibera, trupa de dans “Dance 
Vogue”, formată din copiii de la Palatul Copiilor Slobozia, 
pregătiţi de domnul Timofte Mihai, au încântat publicul cu 
două dansuri de cha-cha-cha şi un vals vienez. Toţi copiii 
care au urcat pe scenă au fost răsplătiţi cu aplauze şi dulci-
uri şi s-au bucurat de toată admiraţia noastră.
 Concursul a fost organizat cu sprijinul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a 
sponsorilor Transmim SA si Constrif SA Slobozia, carora le mulţumim şi le suntem 
recunoscători pentru sprijinul acordat.
 Evenimentul a fost mediatizat în presa locală pe postul de radio Campus 
Slobozia, ziarul Observator şi ziarul Independent. 
 Mulţumirile noastre se îndreaptă şi către coordonatorul concursului,  doamna Doina Savin, reprezentantul Departamentului 
Cultural al A.N.S.R., conducerea Filialei Ialomiţa: domnul preşedinte Stan Paraschiv, salariaţii filialei: Carla Alexandru şi Dorel 
Bunea şi voluntarii care au fost alături de noi: Marin Viorel, Marin Alina, Tudorie Fănica, Ioniţă Vasile, Paraschiv Jana, Purcică 
Gheorghe, Vasile Alexandru şi Şovrea Victoriţa, care au alcătuit o adevărată echipă pentru a asigura desfăşurarea concursului în cele 
mai bune condiţii.
 Felicitări tuturor participanţilor!
 În continuare, vă invităm să citiţi câteva dintre impresiile unui membru al juriului, scriitoarea Florentina Dalian, care a 
publicat un articol referitor la experienţa pe care a trăit-o alături de noi la acest Festival. Articolul îl puteţi citi la adresa: http://
www.florentinadalian.blogspot.ro/2013/10/lumea-tacerii.html 
“M-am întrebat adeseori cum arată lumea fără sunet. Să nu poţi asculta o melodie sublimă, să nu-ţi auzi copilul gângurind, 
strigând mamă sau tată, pe cel drag mărturisindu-ţi „te iubesc”, un tril de mierlă, foşnetul frunzelor toamna, aplauzele care-ţi sunt 
adresate, ropotul ploii... Pentru noi, cei care auzim, această lume pare că nu există. Şi totuşi, există o lume a tăcerii, dincolo de 
vorbele rostite, dincolo de zgomotul atât de inutil uneori. Este lumea celor care nu aud. Ei îşi spun simplu: surzi. Dar nu întotdeauna 
surzii sunt ei. Adeseori noi, auzitorii (cum ne numesc) suntem mai surzi decât surzii: la mesajul Mântuitorului, la mesajul inimilor, 
al tăcerilor...Graţie recomandării date de doamna Creola Buzu, am fost contactată de doamna Carla Alexandru, Director Executiv 
al Filialei Ialomiţa a Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România (ANSR), pentru a face parte din juriul Festivalului-concurs de 
pantomimă şi teatru mimat „Gest şi imagine”, desfăşurat la Slobozia, în data de 19 octombrie 2013, sub egida ANSR şi cu sprijinul 
Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al firmelor Transmim şi Constrif din Slobozia. “ [...] Actorii – buni şi foarte buni – din Craiova, 
Bucureşti, Harghita, Slatina, Braşov şi Ialomiţa, au demonstrat în cele patru secţiuni ale concursului (pantomimă individual, 
perechi şi grup şi teatru mimat) că în spatele reprezentaţiei lor stă mult talent, studiu şi muncă asiduă. M-am simţit frustrată că a 
trebuit să notez şi să departajez, le-aş fi dat premiu tuturor. [...] Felicitări organizatorilor – Filiala Ialomiţa a Asociaţiei Naţionale 
a Surzilor din România, susţinătorilor financiari şi tuturor protagoniştilor! Mulţumiri pentru onoarea acordată, de a face parte din 
juriu, de atenţia specială şi de minunatul soare zâmbitor din lut. Voi mai spune doar că am rămas impresionată, pe lângă prestaţia 
artistică, de bucuria, exuberanţa şi zâmbetele celor din lumea tăcerii, cărora le mulţumesc pentru încă o lecţie învăţată. „Restul e 
tăcere”. “

Cultural

Cultural
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Cultural Concursul naţional “Cine ştie, câştigă“
Deak Elena Doina, concurentă - filiala Constanţa

 În perioada 11 – 13 octombrie 2013 s-a desfăşurat la Eforie Sud con-
cursul „Cine ştie, câştigă”. 
 Păcat că numărul participanţilor a fost scăzut, onorându-ne cu prezenţa 
concurenţii filialelor : Botoşani, Bucureşti, Constantă, Craiova, Galaţi, Harghi-
ta, Oradea, Piteşti şi Târgovişte. 
 Pentru a oferi concurenţilor condiţii optime, am fost sprijiniţi de 
D.G.A.S.P.C. Constantă  şi S.C. HARAS S.R.L. Eforie Sud. Transportul de 
la filială până la locaţia concursului, inclusiv transportul pentru excursia la 
Mănăstirea Sf. Elena din Costineşti s-a realizat cu microbuzul DGASPC-ului, 
iar SC HARAS SRL ne-a oferit condiţii de cazare, masă şi sala la un preţ special.

Câştigători au fost toţi participanţii, iar ocupanţii primelor locuri au fost :
LOCUL I – Mavrodin Dorina , filiala Constanţa ;
LOCUL II – Ştefănescu Mihaela, filiala Oradea ;
LOCUL III – Cutlac Mariana, filiala Bucureşti ;
MENŢIUNE : - Croitoru Iolanda, filiala Craiova şi Gavriş Emil, filiala Bucureşti.
      Mulţumim organizatorilor, sponsorilor şi participanţilor. 

Cultural Bal mascat la Târgovişte
Elena Zaharia - Asistent social

          La sediul Filialei Târgovişte a avut loc, în data de 19.10.2013, acţiunea culturală “ Bal Mas-
cat”. Membrii C.D au împodobit sediul cu baloane, frunze, bostani şi lumânări, creându-se astfel o 
atmosfera de basm.
          Membrii participanţi la această actiune, îmbrăcaţi în costume de carnaval, au fost plăcut 
impresionaţi de felul în care arată clubul. S-au organizat două concursuri - “Parada costumelor” şi 
“Concurs de dans” - la care s-au înscris 15 concurenţi. Juriul, format din Oprea Aurel, Georgescu 
Radu şi Pârvu Georgian, în urma totalizării punctajului, a desemnat următorii câştigători: 
Loc I – Antonescu Daniela Maria

Loc II - Chirca Viorica
Loc III - Focseneanu Mariana
Loc IV - Nalbea Petre

         Au primit diplome şi au fost premiaţi. 
A urmat tombola (formată din obiecte de uz casnic), aşteptată cu  nerăbdare de toţi 
membrii, care le-a umplut sufletul cu multă bucurie. 
  Seara distractivă a continuat până dimineaţa, făcându-i pe toţi membrii 
fericiţi, uitând de problemele zilnice. Toţi au fost impresionaţi de buna organizare a 
acestei seri minunate, drept pentru care mulţumim tuturor membrilor din C.D. care 
au contribuit ca acţiunea să fie reuşită. 
  Mulţumim, de asemenea, tuturor membrilor participanţi care au avut 
plăcerea să participe  la această frumoasă acţiune.                                                                                                      
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Şerban Iulia Andreea - Asistent social

Cultural “Cina  Tăcerii” - Halloween

Adrian Iuganu - Director executiv

 În data de 02.11.2013, la sediul filialei din Arad, s-a desfăşurat un eveniment cultural de socializare, care s-a sărbătorit 
prin celebrarea serii de Halloween. Membrii au sosit pregătiţi pentru distracţie, fiind costumaţi în diferite personaje sinistre şi 
înfricoşătoare.

Atmosfera şi ambientul au fost realizate să fie 
propice pentru a fi în ton cu semnificaţia serii, 
am avut parte de un mediu sinistru şi grotesc.
Seara a fost organizată de către Consiliul Di-
rector, care este format din: Incicau Monica, 
Erdely Rita, Ilincea Adrian, cât şi cu sprijinul 
d-lui Preşedinte Verok Petru, al asistentului 
social, d-na Şerban Iulia Andreea, cât şi al d-
nei economist Cront Adriana.
 Participanţii au avut parte de o seară

binemeritată de distracţie, nu au lipsit 
tradiţionalii dovleci de Halloween, aceştia fi-
ind premiaţi după criteriul ce ţinea de aspect, 
premianţii fiind:
- Locul 1 – Tulburi Attila;
- Locul 2 – Drăgan Cristina;
- Locul 3 – Gabor Calin;
- Locul 4 – Erdely Zita;
- Locul 5 – Tolcser Amelia;
- Locul 6 – Tolcser Darius;

Câştigătorii au fost premiaţi şi răsplătiţi pentru efortul depus, cu diplome şi mici 
surprize, ce i-au încântat şi i-au determinat să se simtă într-un mediu cald şi primi-
tor, unde s-a putut realiza procesul de socializare în grup şi au reusit să fie în ton cu 
ceea ce şi-au propus pentru această seară plină de distracţie şi de voie bună.

Cultural ,,  ZIUA PENSIONARILOR’’A.N.S.R. FILIALA BACĂU

 În  data de 5 Oct 2013, începând cu ora 13:00, Filiala Bacău a organizat, la restaurantul VIA LUX ,,Ziua Pensionarilor’’. 
La această activitate au participat 33 pensionari din Bacău, Oneşti şi Comăneşti, plus salariaţii filialei.

Organizatorii au dorit ca această 
zi să fie de neuitat pentru 
participanţi.
În cuvântul de deschidere, 
preşedintele filialei noastre, d-ul 
Blidariu Ionel Dorin a urat pen-
sionarilor viaţă lungă şi i-a ru-
gat pe aceştia ca, în continuare, 
să  fie aproape de filiala noastră, 
aşa cum au făcut-o şi până acum, 
mai ales în aceşti ani, în care fili-
ala noastră a trecut prin greutăţi, 
din cauza pierderii sediului .
D-ul Bobeică Dumitru, reprezentantul pensionarilor în C.D. al filialei, a 
mulţumit angajaţilor filialei pentru efortul depus în organizarea acestei activităţi. De asemenea, a mulţumit participanţilor şi, la 
această a 18-a ediţie a ,,Zilei Pensionarilor’’ le-a urat tot binele din lume.
Activitatea a început în jurul prânzului cu o masă festivă şi a continuat până în jurul orei 19:00 cu concursuri distractive: ,,MISS 
PENSIONARA’’şi concurs de dans-perechi.
Salariaţii filialei  Bacău doresc  să vă ureze,  pe această cale, viaţă lungă, sănătate şi bucurii, atât pensionarilor filialei noastre, cât şi 

celorlalţi pensionari din ţară, membrii A.N.S.R.

Aniversări
Se spune că fiecare persoană îşi găseşte jumătatea.

 Laceanu Vasile din Năvodari în vârstă de 59 ani, văduv, după 
multe căutări şi-a găsit în sfârşit consoartă. Briza marii a adus-o pe 
Balaneanu Silvia din localitatea Mitreni, jud. Călăraşi, a făcut-o să 
se îndrăgostească de mare, de soare şi de Vasile.

     Căsătoria celor doi s-a oficiat la Starea Civilă din Năvodari şi le dorim 
CASA DE PIATRĂ!

 Cojocaru Dorina - Preşedinte

Activităţi

Cultural

Cultural
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Apetroae Gianina - Director executiv

Activităţi Conferinţa ANSR/Filiala Brăila

Maria Necşe - Vicepreşedinte

 Pe data de 13.10.2013, ora 09:30, membrii Filialei Brăila 
s-au strâns cu toţii pentru a-şi spune dorinţa într-un buletin de vot pen-
tru viitorul filialei.

 Conferinţa a început cu un cu-
vânt de deschidere a domnului Moşescu 
Constantin, Conferinţa a fost continuată 
de invitatul special din partea Consiliului 
Naţional şi anume  doamna Mortoiu Ma-
ria – preşedinte Filiala Ploieşti
Directorul executiv, Apetroae Gianina, a 
prezentat ordinea de zi a Conferintei, iar 
împreună cu preşedintele filialei, încă în 
funcţie şi cu doamna contabilă Codirlă 
Gina au prezentat obiectivele propuse în 
urmă cu  cinci ani, activităţile care au dus 
la îndeplinirea obiectivelor precum şi ac-
tivitatea financiar-contabilă a filialei de la 
01.01.2013 până la data de 13.10.2013.

 Membrii au ales 
acelaşi preşedinte, pe 
acelaşi membru care în 
decursul anilor s-a dovedit 
un om deosebit, deştept şi 
sufletist-Moşescu Constan-
tin. Prin alegerea aceleiaşi 
persoane în funcţia de 
preşedinte, membrii au 
demonstrat că il văd pe domnul Moşescu Constantin  ca un lider care trebuie să facă 
legatura între persoanele cu deficienţă de auz şi cele normale. Vice- preşedintele a fost 
ales de noul preşedinte în persoana domnului Plopeanu Daniel.
 Viitorul sună bine deoarece membrii Consiliului Director nou ales sunt oameni 
de vază care au facut şi vor face tot ce le stă în putinţă să participe la progresul filia-
lei. Astfel, membrii Consiliului Director sunt următorii: Perdaică Alexandru, Plopeanu 
Cristina, Nichifor Laurenţiu, Oprea Florin Răzvan, Gavrilă Gabriel.

 Mulţumim, pe această cale, invitaţilor speciali şi anume doamnei Ma-
ria Mortoiu din partea Consiliului Naţional, doamnei Viorica Chiriţă reprezentant a 
D.G.A.S.P.C., şi doamnei Miu Mariana reprezentant a organizatiei “Speranţa”. De 
asemene, mulţumim celor care au depus eforturi considerabile pentru bunul mers al 
Conferinţei: Câineanu Dimitrina, Căldarescu Constanţa, Perdaică Florica, Nicolae 
Mariana, Radu Violeta, Oprea Florin, Simionescu Paul, Câineanu Nicolae.

Cultural Ziua pensionarilor la Cluj

 La iniţiativa mea, şi ajutată de mai mulţi membrii printre care D-le Balogh Maria şi Curtuşan Geta, ne-am 
hotărât să o serbăm într-un mod deosebit. Aşa că am ales să vizităm renumita Grădină Botanică din Cluj unde am 
profitat de o splendidă zi de toamnă cu mult soare şi mai caldă decât de obicei.

Am pornit agale pe aleile înconjurate de o floră şi faună deosebit de frumoase, 
care ne-au încântat ochii. Am vizitat serile cu plante exotice şi peşti multicol-
ori, apoi ne-am îndreptat spre Grădina Japoneză, un loc deosebit. După un scurt 
popas pe băncile grădinii şi pozele de rigoare ne-am îndreptat spre Turnul de 
apă unde am urcat multe scări şi am admirat întreaga panoramă a Clujului. După 
această plimbare care ne-a relaxat şi, datorită aerului curat de acolo, am plecat la 
restaurantul Sandany un restaurant unde am servit o masă copioasă.
 Acolo am avut ocazia să o sărbătorim pe D-na Jula Viorica din Dej care, cu o 
zi înainte, a împlinit frumoasa vârstă de 60 de ani.
Ea a avut amabilitatea să ne servească cu mai multe feluri de băuturi dintre care 
nu a lipsit ţuica de prune de Sălaj.După aceasta, ne-am îndreptat spre sediul Fil-
ialei parţial renovat de membrii noştri voluntari şi din donaţiile primite.
 Acolo am început să depănăm amintirile noastre de o viaţă, cu bune şi rele. 

Nici nu ne-am dat seama cum a trecut timpul şi s-a înserat. Obosiţi, dar fericiţi am plecat spre casă, nu fără promisiunea de a ne 
întâlni la club şi cu alte ocazii. La această întâlnire au participat şi pensionarii de la Grupele Dej şi Turda.

Cultural Ziua pensionarilor la 
Sibiu Bradea Nadia - Preşedinte

 Ziua Internațională a Pensionarului este o zi specială în viața Filialei Surzilor Sibiu, această zi prilejuieşte o întâlnire 
de suflet între membrii noştri. Reuniunea reprezintă un moment de evocare a momentelor plăcute din vasta experiență  a membrilor 
pensionari. 
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Verok Carol - presedinte
Anisia Andreea - asistent social                                               

Cel puţin o dată pe an, pensionarii au parte cu adevărat de atenţie, şi 
asta cu prilejul zilei de 1 octombrie, declarată Ziua Internaţională 
a Vârstnicilor. Cu această ocazie, membrii filialei au avut parte de 
un meniu de sărbătoare.

Cultural Ziua Pensionarului - Filiala Timişoara

 Ca în fiecare an, membrii pensionari ai Filialei Timişoara au sărbătorit “Ziua Pensionarului”. În 03-04 octombrie a avut 
loc “Concursul de table” desfăşurat în cadrul Filialei unde au participat 11 bărbaţi plus 1 femeie. Locul I a fost câştigat de  Florea 
Floricel, locul II de Deaconu Valeriu, locul III de Caprariu Iosif şi, mai ales, doamnei Deaconu Elisabeta care a participat. Premiile 
acordate câştigătorilor au constat în tricouri şi table pentru a se “antrena” în continuare.

În data de 05 octombrie s-a organizat o excursie pentru 42 de persoane dintre care 41 
pensionari şi 1 însoţitor. Dimineaţa toti cei 42 am urcat în autocar şi destinaţia a fost 
Hunedoara.Un mic popas a fost la Sarmizegetusa, un loc foarte frumos ce ne arată o mică 
parte din istoria noastră. Odată ajunşi la destinaţie, am mers să vizităm “Castelul Hu-
niazilor”. La intrare fiecare şi-a cumpărat un mic suvenir ce o sa îi amintească mereu de 
“Ziua Pensionarilor” petrecută la Hunedoara.”Castelul Huniazilor” ne-a lăsat o impresie 
frumoasa şi o amintire de neuitat. Bineînţeles că pozele îşi vor spune cuvântul în timp şi 
ne vor aminti de acea zi frumoasă. Din Hunedoara am pornit spre Deva, un alt oraş cu o 
istorie frumoasă. Masa s-a servit la restaurant cu mâncăruri şi băuturi alese, creându-se 

o atmosferă plăcută şi liniştită. După masă, am plecat împreună spre “Cetatea 
Deva”, o splendoare de loc, unde dacă urci nu vrei să mai cobori. Priveliştea 
minunată şi aerul curat ne-au lăsat impresionaţi. În jurul orei 18:00 am pornit 
spre Timişoara, unii mai bucuroşi, alţii mai somnoroşi dar toţi fericiţi pentru 
excursia frumoasă la care am participat.
Bineînţeles că nu va putea lipsi masa la restaurant, aici în Timişoara. În funcţie 
de locaţie, între 19-26 octombrie vom merge la restaurant pentru a continua 
să sărbătorim “Ziua Pensionarului” cu bucate alese, glume şi multă voie bună.

 Mulţumim pentru sprijinul acordat în or-
ganizarea evenimentului Consiliului Judeţean Timiş 
şi Primăriei Timişoara.
 Conducerea Filialei Timişoara urează tutu-
ror pensionarilor un sincer şi călduros

“LA MULŢI ANI”         

Cultural Sucursala Medgidia
Pirlici Mitică - Organizator sucursală                                               

 Ziua de Sf. Ilie a fost un motiv în plus să abandonăm treburile zilnice  şi să ne întâlnim cu mem-
brii din Constanta.

      
 Prin bunăvoinţa domnului Primar Iordache  Marian, Sucursala Med-
gidia beneficiază de o locaţie pentru care nu se percepe chirie, iar pentru 
această zi, tot domnul Primar ne-a oferit sala cu dotările necesare pentru 
desfăşurarea concursului de şah şi table. Dorim să-i mulţumim domnului 
primar şi pe această cale.
      Cu toate că a fost foarte cald, atmosfera a fost una foarte plăcută, s-au 
depănat amintiri, s-au discutat proiecte de viitor, s-au întrecut în cele două 
competiţii şi toţi cei prezenţi au fost încântaţi.

Cultural

Cultural

Cristina Stancu - membru C.D.N.

Cum toamna a sosit, au venit şi evenimentele 
speciale odată cu ea, ca în fiecare an am făcut o 
petrecere de Halloween în data de 26 octombrie. 
Halloween-ul este o  tradiţie preluată de la celţi. 
Povestea spune că, în această zi, de 31 octombrie, 
spiritele persoanelor care au murit în ultimul an se 
întorc pe pământ în căutarea unor corpuri vii pen-
tru a le poseda pe perioada anului viitor, acesta 
fiind singura speranţă de a avea o viaţă după moarte. 
Celţii considerau că toate legile spaţiului şi timpului sunt suspendate în această zi, 
permiţându-le spiritelor să interacţioneze cu cei vii.
 Cei vii nu doreau să fie posedaţi. Astfel, în noaptea de 31 octombrie, sătenii 
stingeau focurile din casele lor, pentru a le fi frig şi pentru a deveni astfel nedoriţi. 
Aceştia se îmbrăcau în tot felul de costume caraghioase şi participau la parade gala-
gioase în cartierul lor, încercând să fie cât mai distructivi posibil pentru a speria 
spiritele ce veneau în căutarea celor vii.
 Aşa şi noi ne-am organizat să venim la filială costumaţi cât mai caraghios, 
cu totii am reuşit să avem costume diferite şi speciale unde ne-am distrat cu voie 
bună alături de membrii filialei Craiova
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 Cojocaru Dorina - Preşedinte

 Cu toate că a fost foarte cald, atmosfera a fost una foarte plăcută, s-au depănat amintiri, s-au dis-
cutat proiecte de viitor, s-au întrecut în cele două competiţii şi toţi cei prezenţi au fost încântaţi.
La  şah a fost câştigători următorii :
LOCUL I – Bănica Nicolae din Constanta şi  LOCUL II – Blaga Petre din Medgidia
La table, au câştigat :
LOCUL I – Mincev Alexandru din Medgidia  LOCUL II – Prunaru Petre din Constanta             
LOCUL III – Smerea Cristian din Constanta.
      Câştigătorii celor două concursuri au primit diplome şi bani.
Această întâlnire s-a realizat prin eforturile făcute de Mihail Cătălin – Marius si  Dauti Gheo-
rghe, susţinuţi şi îndrumaţi de Organizatorul Sucursalei, Pirlici Mitică.

Cultural ZIUA PENSIONARILOR

 La data de 14 septembrie 2013 s-a organizat în clubul filialei, ZIUA PENSIONARILOR, participând 44 de persoane şi 
salariatele. Chiar dacă ne întâlnim periodic la sediul asociaţiei, simţim nevoia de puţină distracţie care să ne scoată câteva ore din 
cotidian.

Nu întotdeauna ne permitem o masă îmbelşugată, o glumă 
gustată de tot grupul, jocuri de societate cu tentă umoristică 
şi de ce nu, un dans.
Păcat că timpul trece foarte repede atunci când eşti destins şi 
fericit.
La sfârşit, totul a fost îndulcit cu minunatele torturi.
La organizarea evenimentului au contribuit : Both Ioan, Co-
jocaru Dorina, Prunaru Paulina, Vlad Marcela, Bănica Flori-
ca şi Florescu Dorina.
Fotografiile vorbesc de la sine.

Cultural

Cristina Stancu - membru C.D.N.
Elena Zaharia - Asistent social

Cum toamna a sosit, au venit şi evenimentele 
speciale odată cu ea, ca în fiecare an am făcut o 
petrecere de Halloween în data de 26 octombrie. 
Halloween-ul este o  tradiţie preluată de la celţi. 
Povestea spune că, în această zi, de 31 octombrie, 
spiritele persoanelor care au murit în ultimul an se 
întorc pe pământ în căutarea unor corpuri vii pen-
tru a le poseda pe perioada anului viitor, acesta 
fiind singura speranţă de a avea o viaţă după moarte. 
Celţii considerau că toate legile spaţiului şi timpului sunt suspendate în această zi, 
permiţându-le spiritelor să interacţioneze cu cei vii.

Halloween la 
Craiova

 Cei vii nu doreau să fie posedaţi. Astfel, în noaptea de 31 octombrie, sătenii 
stingeau focurile din casele lor, pentru a le fi frig şi pentru a deveni astfel nedoriţi. 
Aceştia se îmbrăcau în tot felul de costume caraghioase şi participau la parade gala-
gioase în cartierul lor, încercând să fie cât mai distructivi posibil pentru a speria 
spiritele ce veneau în căutarea celor vii.
 Aşa şi noi ne-am organizat să venim la filială costumaţi cât mai caraghios, 
cu totii am reuşit să avem costume diferite şi speciale unde ne-am distrat cu voie 
bună alături de membrii filialei Craiova

Ziua internationala 
a surzilor

Sâmbătă, 21.09.2013, Filiala Târgovişte a organizat “Ziua 
Internaţională a Surzilor“, la care au participat 40 de mem-
bri. S-a organizat : concurs de şah, concurs de table şi con-
curs tenis de masă, concurenţii fiind în număr de 16 pentru 
cele 3 secţiuni. 
1.Câştigatorii concursului de şah au fost: 
Loc I - Dumitra George
Loc II - Stoian Victor
2.Câştigătorii concursului de table :
Loc I - Dumitra George
Loc II - Tutulan Florian Alexandru
Loc III - Focseneanu Nicolae
3.Câştigătorii concursului tenis de masă:    
Loc I - Safta Eugen
Loc II -Tutulan Florian Alexandru
Loc III - Demir Mariana
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Pop Ramona - Asistent social

Pentru fiecare secţiune în parte câştigătorii au primit diplome şi premii frumoase. Atmosfera a fost plăcută, plină de antren cu multe 
emoţii, membrii s-au simţit foarte bine, iar timpul nici nu am ştiut când s-a scurs. Mulţumim pentru buna organizare membrilor din 
C.D al filialei şi tuturor membrilor participanţi la această frumoasă acţiune.

Sport

Georgiu Gavril - Preşedinte CSST Satu Mare

Campionate naţionale pentru 
sportivii surzi

 La Satu Mare au avut loc sâmbătă trei campionate naţionale pentru sportivii surzi
Trei campionate sportive naţionale au fost organizate sâmbătă, 19 octombrie 2013, de către 
Clubul Sportiv al Surzilor Tăcerea Satu Mare, club ce funcţionează în cadrul Filialei Satu 
Mare a Asociaţiei Surzilor din România. Zeci de concurenţi din aproape toată ţara şi-au dat 
întâlnire la Satu Mare. Vorbim de membrii CSST din Alba Iulia, Arad, Cluj, Zalău, Sighetu 
Marmaţiei, Oradea, Suceava, Timişoara şi, desigur, gazdele, Satu Mare.

 Ziua de sâmbătă a început cu Campionatul Naţional de Bowling, care a avut loc în Sala Daemi - o concurenţă mare şi în 
final câştigătorii. La individual fete, locul I a fost ocupat de Purda Erzsebet din CSST Oradea, pe locurile doi şi trei clasându-se 
sucevencele Marinela Juravle şi Magdalena Bejan (CSST Suceava). La individual băieţi, locul I a fost ocupat de concurentul din 
CSST Satu Mare, Flaviu Şoproni, pe locul al doilea s-a situat tot un sătmărean, în persoana lui Ioan Codrea, iar pe locul al treilea s-a 
aflat Gabriel Bărbulescu din CSST Arad.

 Al doilea Campionatul Naţional de Darts a fost câştigat de Clubul Sportiv al Surzilor Tăcerea Satu Mare prin echipa 
formată din Mariana Majaru, Aurel Luncan şi Marin Tat. Pe locul doi s-a clasat echipa CSST Oradea formată din Ana Bodogai, Ioan 
Ghelan şi Purda Zoltan, iar pe locul trei echipa CSST Timişoara alcătuită pentru competiţia de sâmbătă din sportivii Mariu Ambruş, 
Alexandria Cechina şi Adrian Chirilă.

 La Campionatul Naţional de Futsal clasamentul arată în felul următor: CSST Cluj Napoca – locul I, CSST Timişoara – lo-
cul II, CSST Satu Mare – locul III, CSST Suceava – locul IV şi CSST Zalău – locul V. Golgeterul campionatului a fost timişoreanul 
Roib Drăghici cu şapte goluri marcate, cel mai bun jucător tehnic fiind desemnat clujeanul Ciprian Bătinaş, iar sătmăreanul Cristian 
Frunzar a fost cel mai bun portar.
 Campionatele au fost organizate cu sprijinul Consiliului local Satu Mare.

Sport CUPA POROLISSUM ZALĂU

 Ca în fiecare an, data de 26 octombrie este rezervată în cadrul activităților sportive Campion-
atului amical de minifotbal,”Cupa Porolissum”, ajuns în acest an la a VI-a ediție și Campionatului 
amical de table la  ediţia a II-a.
 
Anul acesta, la fotbal, s-au înscris 12 echipe, iar la table 30 de persoane,  la această activitate fiind 
prezente  peste o sută de persoane cu deficiență de auz.
La fotbal , clasamentul a fost următorul:
-Locul I - Filiala Cluj-Napoca     Locul II - Filiala Baia Mare            Locul III - Filiala Sibiu
La table, s-au remarcat următorii:    Locul I - Gârbovean  Răzvan        Locul II - Voda Marius
-Locul III - Balla Nicolae

 
 Câștigătorii au fost apreciați prin  acordarea de  diplome, medalii și cupe! 
 Îi felicităm,  dorindu-le mult succes pe mai departe!

Aniversări

Deces
Comemorări
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Aniversări
 Astăzi am sărbătorit, la Filiala Craiova, ziua de naştere a unei doamne foarte deosebită, 
Tundra Emilia, ajunsă acum la împlinirea vârstei frumoase de 75 de ani. Noi, membrii, 
îi urăm toate cele bune în viaţă, să aibă o viaţă cât mai lungă şi fericită cu multe dorinţe 
împlinite. Doamna a fost sora decedatului Şerbu Ştefan, fost preşedinte al filialei noas-
tre, Dumnezeu să îl odihnească în pace. Dânsa, o femeie foarte cumsecade şi cu paşii 
blânzi a trăit în armonie şi pace şi aşa îi urăm de acum înainte numai gânduri liniştite şi 
o viaţă plină de bucurii!! Membrii, prietenii şi familia îi sunt alături la această aniversare 

frumoasă!! 
La mulţi ani!! 

Cristina Stancu - membru CDN

 Salariaţii şi membrii Filialei Craiova urează  LA MULŢI ANI, MULTĂ SĂNĂTATE ŞI FERICIRE
membrei GRUDNISCHI NATALIA cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 75 ani în data de 14.10.2013,
care, de-a lungul anilor, a obţinut numeroase premii sportive, la popice, în cadrul Clubului  VOINŢA CRAIOVA.

Deces
Comemorări

 
 Familia anunţă cu durere că, pe data de 16 septembrie 2013, se împlinesc şapte ani de când bunul şi 
dragul lor Mîinea Achim Ion nu se mai află printre ei.  Membrii filialei Bucureşti din care a făcut şi el parte, 
dar şi prietenii îi vor păstra o amintire veşnică.

Odihnească-se în pace!

 A.N.S.R/Filiala Brăila anunţă, cu părere de rău, stingerea din viaţa a doamnei Domniţeanu Chiva, în 
vârstă de 71 ani. Dumnezeu să o odihnească în pace!

Condoleanţe familiei îndoliate!

 Filiala Surzilor Cluj anunţă, cu durere în suflet, încetarea din viaţă a trei membrii:

        Baika(Negrila) Maria  Urcan (Jude) Marioara  Guzbeth Bela 
            (1962-2013)          (1947 - 2013)                   (1930 - 2013)

Dumnezeu să îi odihnească în pace! 
Condoleanţe familiilor îndoliate!

 A.N.S.R Filiala Drobeta Turnu Severin 
anunţă, cu nespusă durere, trecerea în nefiinţă 
a celui care a fost membru important al filialei 
noastre, Nuică Constantin, decedat la data de 25 
august 2013. Dumnezeu să-l odihnească în pace 
şi sincere condoleanţe familiei îndoliate!!!

La data de 5 octombrie 2013 s-a stins fulgerător din 
viaţa CIORBA ECATERINA, în vârstă de 53 ani. 
Membrii şi salariaţii filialei  transmit şi pe această 
cale sincere condoleanţe  celor  două fiice. 
DUMNEZEU SĂ TE IERTE !
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