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Proiectul Universităţii Emanuel în colaborare cu Fundaţia Hospice Emanuel

Meloterapia - muzica
în alinarea suferinţei

Implicaţi în proiect
bilă pentru proiect din partea
Fundației Hospice Emanuel.
Diferitele metode care au fost
dezvoltate în cadrul proiectului
au scopul de a-i ajuta, muzica
ﬁind mijlocul prin care emoțiile
și sentimentele sunt inﬂuențate
pozitiv, memoria și atenția sunt
îmbunătățite, abilitățile de comunicare se dezvoltă, aducând
beneﬁcii chiar și în procesul
educațional, ne-a explicat Elisa Achim, masterandă în Artă
Muzicală în cadrul Universității
Emanuel din Oradea. Instrumentele folosite în practicarea
acestor metode sunt: tobă, tamburină, set maracas, trianglu,
keyboards, clopoței, harpă, alături de alte materiale auxiliare.
Una dintre metodele cele mai
des folosite este ascultare pasivă a muzicii, prin care copilul
ascultă muzică înregistrată sau
interpretată de terapeut, timp
în care scrie o poveste sau desenează, exprimând astfel ceea ce
simte atunci când ascultă muzica. Prin această metodă copilul
este stimulat atât intelectual, cât
și emoțional.

O altă metodă folosită este
improvizația, copilul ﬁind încurajat să compună un cântec sau
un ritm prin care să își exprime
sentimentele. Această tehnică
îl ajută să se exteriorizeze și să
comunice. Imitație este o altă
metodă prin care copilul învață
o piesă muzicală deja existentă
ajutându-i în special pe cei cu
probleme motrice cauzate de
o anumită boală. Compoziția
este metoda care oferă copilului posibilitatea de a compune
un cântec, armonia ﬁind creată
de către terapeut cu ajutorul instrumentelor. Aceasta diferă de
improvizație neﬁind o metodă
spontană. Lect. Univ. Dr. Lois
Văduva, specializată în Muzicologie și coordonatoarea proiectului din partea Universității Emanuel din Oradea aﬁrmă: ,,Dorim
să continuăm activitatea de meloterapie la copii diagnosticați
cu boli cronice progresive, iar,
în dezvoltarea acestui proiect
să includem și alți pacienți care
au nevoie de aceste sesiuni de
meloterapie: cei cu Sindromul
Down, Autism și ADHD. Până

în prezent 20 de copii au beneﬁciat de sesiuni de meloterapie,
numărul lor crescând datorită
cererilor din partea Spitalului
Municipal Gavril Curteanu, a
familiilor cu copii diagnosticați
cu boli progresive cronice și a
altor instituții.”În cadrul acestui
proiect, ﬁnanțat de Programul
MOL pentru sănătatea copiilor și
Fundația pentru Comunitate din
Cluj, s-au alăturat prin voluntariat și alți studenți ai secției de
Teologie Pastorală și a Facultății
de Management Griﬃts din Universitatea Emanuel. Studente ale
secției de Litere a Universității
au început, în cadrul unui curs
practic de creative writing, scrierea unor serii de povești personalizate, dedicate în exclusivitate acestor copii care devin astfel
și personaje de poveste într-un
univers în care sentimentul
credinței și al curajului autentic
abundă. Poveștile urmează să ﬁe
publicate sub forma unor cărți
ilustrate care vor vedea cât de
curând lumina tiparului.
 Maria Alexandra GRECU
Simona OLTEANU

titate provizorie, paşaport de
cetăţean român cu domiciliul
în străinătate; pentru cetăţenii
Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European - documentul de identitate sau paşaportul emis de statul ai căror
cetăţeni sunt; pentru cetăţenii
străini din statele terţe - paşaportul emis de statul ai căror
cetăţeni sunt; pentru apatrizi paşaport emis în baza Convenţiei privind statutul apatrizilor
din anul 1954, însoţit de permisul de şedere temporară sau
permanentă, după caz. În cazul
cetăţenilor străini sau apatrizi-

lor, ale căror acte de identitate nu conţin date înscrise prin
utilizarea alfabetului latin, se
solicită traducerea legalizată
a ﬁlei care conţine datele de
identiﬁcare. Cererea de eliberare a certiﬁcatelor de căsătorie se adresează Serviciilor
Publice Comunitare Locale de
Evidenţă a Persoanelor/primăriilor care au în păstrare actele de căsătorie sau serviciilor
publice comunitare locale de
evidenţă a persoanelor/primăriilor de la locul de domiciliu/
reşedinţă a titularilor actelor
de căsătorie. 

Certiﬁcatul de căsătorie cu menţiuni

Eliberarea actului
În vederea aplicării în mod
unitar a dispoziţiilor legale
în materie de stare civilă Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Bihor vă aduce la cunoştinţă informaţii utile cu
privire la eliberarea certiﬁcatelor de căsătorie, în situaţia căsătoriilor încetate prin
decesul unuia dintre soţi sau
desfăcute prin divorţ.
Certiﬁcatul de căsătorie cu
menţiuni se eliberează soţului
supravieţuitor, unuia dintre
soţi sau la cerere ambilor soţi
în caz de divorţ, personal sau

prin împuternicit cu procură
specială autentiﬁcată, în baza
documentelor cu care se face
dovada identităţii în original şi
fotocopie, aﬂate în termen de
valabilitate.
În rubrica „menţiuni” din
cuprinsul certiﬁcatelor de căsătorie se vor înscrie, după caz,
menţiuni privind încetarea căsătoriilor prin decesul unuia
dintre soţi sau desfacerea căsătoriilor prin divorţ. Dovada identităţii se face cu unul
dintre următoarele documente:
pentru cetăţenii români - carte de identitate, carte de iden-

Curtea Constituțională.
Legea dării în plată.
În cadrul Monitorului Oﬁcial al României,
Partea I, cu numărul
473 din 1 martie 2018,
a fost publicată Decizia
cu numărul 93 din 2018
a Curţii Constituţionale, care priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii
77/2016 privind darea
în plată a unor bunuri imobile în vederea
stingerii obligaţiilor asumate prin credite, în
integralitatea sa.

Universitatea Emanuel din
Oradea a început în decembrie 2017 o nouă colaborare
cu Fundația Hospice Emanuel
prin intermediul proiectului
„Armonii pentru copii în îngrijire paliativă”.
Modulul de meloterapie din
cadrul cursurilor de Master în
Artă Muzicală a Universității
Emanuel din Oradea are scopul de a avea un impact deosebit în societate formând
specialiști capabili să ajute copiii diagnosticați cu boli cronice
progresive.
Masteranzi și studenți înscriși
la modulul de Meloterapie,
instruiți de specialiști în domeniu din Marea Britanie și
SUA, au posibilitatea de a pune
în practică ceea ce au învățat și
de a folosi muzica într-un mod
creativ în cadrul acestui proiect, aducând astfel un plus de
bine și de alinare copiilor luați
în evidență în cadrul Fundației
Hospice Emanuel.
„Sesiunile de meloterapie oferite prin proiectul «Armonii pentru copii în îngrijirea paliativă»
contribuie într-un mod extraordinar la îmbunătățirea calității
vieții copiilor diagnosticați cu
boli care la amenință viața.
Experiența spitalizării precum
și efectele bolii produc acestor
copii un stres emoțional datorită faptului că includ o serie de
potențiali stresori. Sesiunile de
meloterapie reprezintă un timp
în care acești copii sunt cu ei
înșiși, un timp în care dobândesc
control asupra experiențelor diﬁcile din timpul spitalizării. De
asemenea, meloterapia le oferă
copiilor bolnavi o modalitate
unică de autoexprimare indiferent de condiția lor medicală.
Suntem extrem de recunoscători
pentru colaborarea cu Secția de
Muzică a Universității Emanuel
din Oradea în sprijinul acestor
copii”, a declarat Estera Ciobanu, asistent social responsa-

Avocatul Crișanei

Decizia aceasta este de o importanţă deosebită, venind şi detaliind o serie de principii
enunţate în cadrul Deciziei cu numărul 95 din
28 februarie 2017 a Curţii Constituţionale.
De menţionat faptul că prezentul articol va
viza doar analiza facută de către instanţa de
contencios constituţional cu privire la constituţionalitatea prevederilor articolului 8 aliniatul
5 din Legea 77 din 2016. Conform articolului
8 aliniatul 5 din Legea 77/2016 – „Dreptul de
a cere instanței să constate stingerea datoriilor
izvorâte din contractele de credit aparține și
consumatorului care a fost supus unei executări
silite a imobilului ipotecat, indiferent de titularul creanței, de stadiul în care se aﬂă ori de
forma executării silite care se continuă contra
debitorului”.
Curtea Constituţională a subliniat din nou,
interpretând acest text de lege, faptul că „În
privinţa bunurilor imobile adjudecate anterior
intrării în vigoare a legii Curtea a constatat că
legiuitorul ordinar a recurs la o ﬁcţiune juridică, în sensul că datoriile rezultate din contractul de credit sunt considerate stinse, chiar dacă
bunul imobil aferent garanţiei a fost vândut la
un preţ mai mic decât valoarea datoriei debitorului către instituţia de credit” (paragraf 59 din
cadrul Deciziei 93/2018).
Aşadar, instanţele de judecată nu au posibilitatea de a respinge cererile privind darea
în plată formulate de către debitorii ale căror
bunuri imobile au fost adjudecate în faza de
executare silită ca ﬁind inadmisibilie, ci au
obligaţia de a judeca litigiile.
Această concluzie este una subliniată şi de
către instanţa de contencios constituţional, care
evidenţiază „, stingerea datoriei prin darea în
plată a imobilului ipotecat reprezintă o ﬁcţiune juridică aplicabilă tuturor procedurilor de
executare silită începute anterior sau ulterior
intrării în vigoare a legii, indiferent că bunul
aferent garanţiei a fost vândut în cadrul acestei
proceduri anterior/ulterior intrării în vigoare
a legii, singura condiţie impusă de legiuitor
ﬁind ca acestea să ﬁe în curs la data depunerii
notiﬁcării”.
Sperăm că instanţele de judecată, odată cu
publicarea în cadrul Monitorului Oﬁcial al
României a acestei noi decizii a Curţii Consituţionale, îşi vor schimba practica judiciară şi
o vor pune în acord cu îndrumările cuprinse în
hotărârea judecătorească.
 Avocat Florian Cristian CURPAȘ
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