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Editorial 
	 Întâlnirile	cu	seniorii	bucureșteni	au	un	farmec	aparte.	Ai	ocazia	să	citești	pe	chipurile	lor,	
brăzdate	de	trecerea	timpului,	dar	pline	de	lumină,	o	bucurie	nemărginită,	sinceră,	venită	din		
întâlnirea	cu		lumea	cotidiană,	de	la	care	ei	de	multe	ori	s-au	simțit	marginalizați.	

	 Purtându-și	amintirile	pline	de	nostalgii	în	fiecare	pas	pe	care	îl	fac,	seniorii	vin	către	noi,	
Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	București	cu	entuziasm	și	cu	dorința	unei	vieți	active,	chiar	
și	la	vârsta	a	treia.	Seniorii	noștri	merită	atenție,	merită	respect,	merită	mai	multă	grijă	față	de	
nevoile	lor.	Și	nu	din	milă	sau	din	obligație.	Ci	din	dorința	de	a	face	niște	oameni,	care	pentru	
generația	tânără	poartă	numele	de	părinți	sau	bunici,	mai	fericiți.

	 Încă	de	anul	trecut,	de	când	au	fost	demarate	cu	sprijinul	doamnei	Primar	General,	Gabriela	
Firea,	programele	Centrului	pentru	Seniori	al	Municipiului	București,sute	de	beneficiari	au	ținut	
să	își	exprime	gândurile,	sentimentele	și	aprecierile	pentru	activitatea	desfășurată.Mulți	dintre	
beneficiari	ne	scriu	pe	pagina	de	facebook	a	instituției,	alții	ne	transmit	mesaje	telefonice,	iar	alții	
își	aștern	gândurile	în	Cărțile	de	Onoare	dedicate	marilor	proiecte	CSMB:	Împreună	de-o	viață	
–	Aniversarea	Căsătoriei	25,	50,	75	de	ani,	Învățătorii	seniori	–	Sărbătoriți	în	An	Centenar,	Vieți	
Centenare.

	 Vă	lăsăm	mărturie	câteva	dintre	gândurile	seniorilor	participanți	la	programele	CSMB	și	vă	
asigurăm	de	toată	implicarea	noastră,	pentru	ca	pe	viitor	să	putem	construim	împreună	mai	de-
parte,	cu	sprijinul	doamnei	Primar	General,	Gabriela	Firea,	ceea	ce	s-a	început.	

	 ”Vă	mulțumim,	totul	a	fost	la	superlativ.	Ne-ați	îndulcit	viața	cu	o	seară	atât	de	frumoasă....	
Mult	noroc	în	toate!”	(familia	Maria	și	Gheorghe	Giurcanu)

	 ”Mii	de	mulțumiri	organizatorilor	care	au	fost	la	înălțime	și,în	mod	special,Doamnei	Primar	
General,	Gabriela	Firea,	cu	tot	respectul	și	admirația.	Mulțumim	pentru	momentele	de	reală	
încântare	 și	 pentru	 că	 ați	 dat	 dovadă	 de	 multă	 sensibilitate	 și	 afecțiune	 pentru	 noi”. 
(familia	Maria	și	Dan	Ruse)

	 „Este	o	mare	bucurie	pentru	noi	și	din	suflet	îi	mulțumim	doamnei	Primar	pentru	că	s-a	gân-
dit	și	la	noi,	pensionarii!	Să-i	dea	Dumnezeu	sănătate	și	multă,	multă	fericire!“	(familia	Niculina	și	
Constantin	Goleacu)
	 ”A	 fost	 o	 seară	 minunată,	 am	 fost	 copleșiți	 de	 emoție	 și	 de	 anvergura	 evenimentului.	
Neașteptat	de	frumos,	extrem	de	bine	organizat...”	(familia	Elena	și	Cristian	Faur)	



Mai multe informații privind aceste proiecte și regulamentele 
de aplicare, puteți afla accesând:  

Site:	http://www.cs-mb.ro/aniversare-casatorie	
http://www.cs-mb.ro/proiect-vieti-centenare

http://www.cs-mb.ro/proiect-ochelari-pentru-varsta-a-treia
FB:	https://facebook.com/senioribucuresti/	

Tel:	0755.045.777	/	0755.061.885	/	0784.227.489	/	0763.315.177	/	0761.336.39

proiecte În derulare

	 este	 proiectul	 prin	
care	 se	 conferă	 tuturor	
cuplurilor	 care	 împlinesc	
25,	 50	 sau	 75	 de	 ani	 de	
căsătorie	 în	 anul	 curent,	
„Premiul	 și	 Diploma	 de	
Onoare	pentru	Aniversar-
ea	Căsătoriei”.		Acesta	vine	
în	 sprijinul	 conştientizării	
importanţei	 stabilităţii	
în	 căsnicie	 și	 a	 susținerii	
valorilor	și	echilibrului	so-
cio-economic	 al	 familiei,	
prin	măsuri	punctuale	de	
sprijin	financiar.	Astfel,	fa-
miliile	aniversate	primesc	
în	cadrul	unui	eveniment	
festiv	 câte	 o	 diplomă	 de	
onoare,	dar	și	un	premiu	
în	valoare	de	1.000	de	lei	
net	pentru	 împlinirea	a	25	de	ani	de	 căsătorie,	 1.500	de	 lei	net	
pentru	50	de	ani	de	căsătorie	și	3.000	de	lei	net	pentru	75	de	ani	
de	căsătorie.	Până	acum,	2942	de	cupluri	(1619	cupluri	în	2018	și	
1323	cupluri,	de	la	începutul	anului	și	până	în	prezent)	au	benefi-
ciat	de	acest	proiect.	

	 Lansat	anul	trecut,	ca	urmare	a	
H.C.G.M.B.	nr.	382/2018,	proiectul	s-a	
bucurat	de	la	bun	început	de	succes.	
Dacă	în	anul	2018,	au	fost	depuse	și	
soluționate	1.279		de	dosare,	în	acest	
an,	 până	 în	 prezent,	 Centrul	 pentru	
Seniori	al	Municipiului	București	a	în-
registrat	un	număr	de	778	de	benefi-
ciari.	Acest	proiect	prevede	acordarea	
unui	sprijin	financiar	privind	achiziția	
de	ochelari	de	vedere,	 în	valoare	de	
maximum	 250	 lei/net/beneficiar,	 de	
către	 pensionarii	 domiciliați	 în	 Mu-
nicipiul	 București,	 care	 au	 pensia	
mai	mică	decât	salariul	minim	net	pe	
economie,	adică	1263	lei.

	 a	demarat	în	decembrie	2018,	până	în	prezent	63	de	seniori	
centenari	care	au	împlinit	cel	puțin	100	de	ani	și	au	domiciliul	sta-
bil	în	București,	beneficiind	de	premiul	în	bani	-	suma	de	5.000	de	
lei	net	și	de	acordarea	unei	plachete	onorifice	în	semn	de	„omagiu	
adus	vieții	și	contribuției	avute	în	dezvoltarea	societății”.	Potrivit		
H.C.G.M.B.	nr.	780	/	2018,	prin	acest	proiect	”se	recunoaște	con-
tribuția	adusă	la	dezvoltarea	comunității	Municipiului	București,	
cât	și	respectul	și	prețuirea	față	de	seniorii	bucureșteni”.

LUMINA OCHILOR CEA MAI   
IMPORTANTĂ. OCHELARI 
PENTRU VÂRSTA A TREIA  ÎMPREUNĂ DE-O VIAȚĂ, PREMIUL 

pentru ANIVERSAREA CĂSĂTORIEI 25, 50, 75 ANI  

VIEȚI CENTENARE



proiectele lunii auGuSt
	 Primăria	Capitalei,	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului		București,	în	parteneriat	cu	Direcțiile	Generale	de	Asistență	Socială	de	la	
nivelul	Municipiului	București,	a	lansat	primul	proiect	social	dedicat	relaționării	și	socializării	dintre	copiii	instituţionalizați	și	seniorii	bucureșteni,	
încadrați	în	sistemul	de	protecție	socială	al	persoanelor	vârstnice.	Proiectul	,,Suflet	pentru	suflet”,	realizat	cu	sprijinul	doamnei	Primar	General,	
Gabriela	Firea,	presupune	crearea	unui	context	de	relaționare	între	cele	două	categorii	sociale,	prin	participarea	la	activități	comune,	care	să	ducă	
la	o	îmbunătătire	a	confortului	psihic	și	la	satisfacerea	nevoii	de	socializare,	comunicare,	apropiere,	empatizare	între	generații,	de	împărtășire	a	
valorilor	umane,	educaționale,	culturale	și	care,	indiferent	de	imperativele	epocii,	nu	vor	intra	niciodată	într-un	con	de	umbră.	
Proiectul	a	debutat	în	data	de	22	iulie	2019	prin	organizarea	unui	eveniment	cultural,	în	parteneriat	cu	DGASPC	Sector	3,	dedicat	artelor	plastice	
și	meșteșugăritului	artizanal,	iar	în	data	de	23	iulie	2019	a	avut	loc	atelierul	de	lectură	și	teatru,	susținut	de	actrița	Alexandrina	Halic,	care	a	adus	
laolaltă	pe	copiii	din	Programul	de	Prevenire	a	Abandonului	Școlar	,,Sf.	Pantelimon”	și	seniorii	Centrului	Rezidențial	pentru	Persoane	Vârstnice	
,,Speranța”.	Ambele	evenimente	s-au	bucurat	de	un	real	succes.
Acest	proiect	constituie	un	prim	pas,	în	vederea	instituirii	unui	model	de	bune	practici,	pentru	realizarea	unei	conexiuni	între	generațiile	aflate	în	
centrele	de	îngrijire	ale	statului,	cu	scopul	de	a	rezolva	problema	nevoilor	emoționale	și	sociale	ale	rezidenților	aflați	în	grija	acestor	instituții.
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	 Dragostea,	 respectul	 și	 atenția	 pe	 care	 persoanele	 vârstnice	 le	 merită	
reprezintă	deziderate	ale	noului	proiect,	desfășurat	cu	sprijinul	doamnei	Primar	
General,	Gabriela	Firea,	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	București,	 în	
parteneriat	cu	Căminul	de	Persoane	Vârstnice	,,Academician	Nicolae	Cajal“,	în	cad-
rul	proiectului	 intitulat	 ,,Senior	pentru	 senior”.	Practic,	 voluntarii	 seniori	 reprez-
intă	principala	resursă	implicată	în	derularea	acestui	proiect;	trebuie	doar	să	fie	
persoane	empatice,	entuziaste,	deschise	și	sociabile,	cu	abilități	de	comunicare.	
Participarea	la	acest	proiect	generos	presupune	desfășurarea	de	programe	de	so-
cializare	și	relaționare,	prin	diverse	activități	culturale,	artistice,	creatoare.	Împre-
ună	putem	aduce	un	zâmbet	în	viața	unui	senior!	Înscrierile	în	acest	proiect	se	fac	
la	numărul	de	telefon	precizat	în	afișul	proiectului.

	 Primăria	 Capitalei	 prin	 Centrul	 pentru	 Seniori	 al	 Municipiului	 București	
(CSMB),	 în	 parteneriat	 cu	Asociația	 ”Sănătate	 pentru	Comunitate”	 și	 cu	NeoLife	
Medical	Center	România	va	derula,	începând	din	luna	august	2019,	un	amplu	pro-
gram	de	screening	pentru	cancerul	colorectal.		Prin	acest	program	vor	fi	acordate	
cu	titlu	gratuit,	pentru	un	număr	de	1500	de	seniori	bucureșteni,	cu	posibilitate	
de	creștere	a	numărului	acestora	până	la	5000	de	persoane,	cu	vârsta	de	peste	
55	de	ani,	a	unor	teste	medicale	specifice	în	depistarea	acestei	afecțiuni.	Testele	
primite	de	beneficiari	în	baza	unor	vouchere	vor	fi	aduse	către	laboratoarele	spe-
cializate	din	cadrul		Centrului	Medical	Neolife,	iar	în	eventualitatea	apariției	unei	
suspiciuni,	persoanele	vor	fi	direcționate	către	medicii	specialiști	în	vederea	efec-
tuării	de	endoscopii	sau	colonoscopii	și	a	analizelor	anatomopatologice.	Tot	acest	
parcurs	este	oferit	cu	titlu	GRATUIT,	costurile	necesare	derulării	programului	fiind	
suportate	integral	de	către	instituțiile	partenere.	Regulamentul	privind	înscrierea	
în	acest	program	se	va	publica	pe	site-ul	CSM,	iar	înscrierea	se	va	face	exclusiv	la	
unul	din	punctele	de	lucru	stabilite	de	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	Bu-
curești.	

	 Manifestat	 între	 anii	 1973	 –	 1985	 și	 inițiat	 de	 către	 poetul	
național,	Adrian	Păunescu,	Cenaclul	Flacăra	a	reprezentat	unul	din-
tre	cele	mai	importante	fenomene	culturale	naționale,	al	cărui	mesaj	
s-a	 conturat	 în	 jurul	 spiritualității	 românești,	 schimbând	 percepții,	
destine,	 idei,	proiecții,	ducând	 la	manifestări	ample,	care	au	rămas	
mărturie	peste	timp	a	unei	istorii	culturale	bogate.	Concertul	extraor-
dinar	 ,,Remember...Cenaclul	 Flacăra”,	 susținut	 de	 Andrei	 Păunescu	
și	membri	ai	Cenaclului	Flacăra	va	prilejui	o	 incursiune	muzicală	 în	
timp,	în	lumea	poeziei	așternută	pe	portativ,	cu	rezonanțe	profunde	
românești,	în	care	și	săracul	și	bogatul,	și	cel	trist	sau	cel	vesel,	și	cel	
părăsit	sau	cel	iubit	își	găsește	locul.	Purtând	nostalgia	acelor	creații	
nemuritoare,	concertul	este,	totodată,	un	omagiu	adus	tuturor	artiș-
tilor	 și	 creatorilor,	 care	 au	 scris	 istoria	 acestui	 fenomen	 cultural	 și	
care,	astăzi,	nu	mai	sunt	printre	noi.	

”Împreună	putem	aduce	un	zâmbet	în	viața	unui	senior	care	are	nevoie	de	noi!”

SENIOR pentru SENIOR

,,ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viață”

REMEMBER Cenaclul Flacӑra
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Primarul	Capitalei,	Gabriela	Firea,	a	anunțat	că	în	primăvara	anu-
lui	2020	vor	începe	lucrările	la	Spitalul	Metropolitan	din	Capitală,	
o	 	 investiție	 extrem	de	 importantă	pentru	 cetățenii	 bucureșteni.	
„Demersurile	pentru	viitorul	spital	metropolitan	avansează	rapid,	
după	ce,	în	luna	aprilie,	Primăria	Capitalei	a	alocat	bugetul	pentru	
primele	etape	ale	acestui	proiect,	iar	în	luna	mai	a	atribuit	Trustului	
de	Clădiri	Metropolitane	Bucureşti	contractul	de	elaborare	a	Studi-
ului	de	Fezabilitate.	(...)	Spitalul	metropolitan	va	răspunde	tuturor	
cerinţelor	şi	exigenţelor	din	domeniul	sănătăţii.	Investiţia	vizată	de	
Primăria	Capitalei	presupune	atât	zona	medicală,	cât	şi	un	centru	
de	excelenţă	şi	funcţii	complementare,	cum	ar	fi	spaţii	de	cazare	
pentru	 însoţitori.	 Soluţiile	 tehnice	 tratează	 un	 număr	 între	 800-
1000	de	paturi.	”,	a	declarat	Primarul	Capitalei.

La	propunerea	Primarului	General,	Gabriela	Firea,	Consiliul	General	
al	Municipiului	București	a	aprobat	proiectul	de	hotărâre	care	vizează	
atribuirea	locuințelor	de	serviciu	către	personalul	angajat	în	unitățile	
sanitare	administrate	de	Primăria	Capitalei.		“Finalizăm	ultima	etapa	
din	procesul	de	acordare	de	locuințe	de	serviciu	pentru	cadrele	med-
icale	care	lucrează	în	spitalele	administrate	de	Primăria	Capitalei”	–	a	
declarat	doamna	Primar	General.	”Într-o	primă	etapă,	147	de	cadre	
medicale	vor	primi	apartamente	achiziționate	de	Primăria	Capitalei	
care	a	cumpărat	177	de	locuințe	de	serviciu	din	cele	600	aprobate”.	
Primarul	Capitalei	a	subliniat	că	scopul	acestui	proiect	este	acela	de	a	
oferi	medicilor,	asistentelor	și	personalului	auxiliar	din	unitățile	san-
itare	aflate	în	administrarea	Primăriei	Generale	motive	suplimenta-
re	de	a	rămâne	să	profeseze	în	țară,	punând	la	dispoziția	acestora,	
în	 condiții	 avantajoase,	 locuințe	de	 serviciu.	 Potrivit	 proiectului	 de	
hotărâre,	atribuirea	se	va	face	într-o	ordine	stabilită,	conform	listei	
de	priorități	întocmită	prin	punctajele	obținute.

Podul	Grant,	după	mai	bine	de	12	ani	de	la	ultimele	reparații,	 in-
tră	într-un	amplu	proces	de	reabilitare	și	consolidare.		Important	
nod	rutier	al	Capitalei,	care	supratraversează	liniile	de	cale	ferată	
și	 face	 legătura	 între	Bd.	 Ion	Mihalache	 și	 Calea	Giulești,	 se	 află	
la	prima	 intervenție	de	amploare	asupra	structurii	de	rezistență.	
Compania	Municipală	Străzi,	Poduri	și	Pasaje	București	execută	lu-
crări	 precum	demontarea	 rosturilor	de	dilatație	 existente,	 freza-
rea	sistemului	rutier	existent,	așternerea	hidroizolatiei,	înlocuirea	
parapeților	 metalici,	 mai	 precis	 elementele	 de	 siguranță	 rutieră	
existente,	 realizarea	 căii	 pe	pod	 (așternerea	mixturilor	 asfaltice),	
montarea	 dispozitivelor	 de	 acoperire	 a	 rosturilor	 și	 a	 parapete-
lor	de	protecție.	Începând	cu	data	de	5	iunie	2019,	sunt	realizate	
lucrările	de	reabilitare	și	consolidare	pe	breteaua	de	urcare	și	de	
coborâre	 a	 Podului	 Grant,	 dinspre	 Gara	 de	 Nord	 spre	 Cartierul	
Giulești,	circulația	rutieră	fiind	redirecționată	pe	o	altă	rută.	Pen-
tru	a	nu	afecta	 traficul	 intens	de	pe	pasajul	Grant,	 lucrările	sunt	
efectuate	pe	rând,	restricțiile	de	circulație	fiind	anunțate	de	către	
Primăria	Capitalei,	la	fel	și	rutele	alternative.

inForMaŢii de intereS General privind proGraMele și proiectele 
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Spitalul Metropolitan prinde contur

Primăria Capitalei atribuie locuințe de serviciu 
personalului angajat în unitățile sanitare

Lucrările de reabilitare și consolidare a Podului 
Grant avansează din zi în zi
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Lucrările	 de	 consolidare	 realizate	 de	 Primăria	
Capitalei,	prin	Administrația	Municipală	pentru	
Consolidarea	 Clădirilor	 cu	 Risc	 Seismic	 -	 AMC-
CRS,	avansează.	Reamintim	faptul	că,	la	începu-
tul	lui	2018,	au	fost	demarate	primele	lucrări	în	
cazul	celor	patru	imobile	monument	-	istoric	de	
pe	 Strada	 Blănari,	 aflate	 în	 stadiu	 avansat	 de	
degradare	 și	 care	 reprezentau	 un	 pericol	 real	
pentru	 trecători.	Astfel,	 imobilul	de	 la	nr.	10	a	
fost	finalizat	la	sfârșitul	lunii	iulie,	iar	în	acest	mo-
ment,	eforturile	sunt	concentrate	spre	celelalte	
imobile,	 cel	 de	 la	 nr.	 6,	 construit	 în	 anul	 1884	
fiind	grav	afectat	de	prăbușirea	în	anul	2013	a	
unei	părți	din	imobilul	de	la	nr.	4.	Clădirile	sunt	
incluse	 în	cel	mai	amplu	program	de	reducere	
a	 riscului	 seismic	din	ultimii	30	de	ani,	derulat	
de	PMB,	prin	AMCCRS.	Programul	de	consolidări	
este	un	succes	și	include	peste	200	de	imobile	la	
care	se	execută	intervenții	de	urgență,	puneri	în	
siguranță,	consolidări	și	reabilitări	de	fațade.	Și	
lucrările	la	blocul	din	strada	Biserica	Enei	nr.	14	
au	ajuns	la	jumătate.	”Am	vizitat	blocul	din	stra-
da	Biserica	Enei	nr.	14,	unde	lucrările	de	consol-
idare	 sunt	 într-un	 stadiu	 avansat”	 –	 a	 declarat	
Primarul	General,	Gabriela	Firea.	”Blocul	cu
cinci	etaje	se	află	printre	primele	imobile	incluse	în	programul	de	reducere	a	riscului	seismic	din	Capitală,	inițiat	de	mine,	ca	
primar	general.	Imobilul	a	fost	construit	în	anul	1936	și	are	subsol,	parter	și	cinci	etaje.	În	total,	sunt	peste	2.800	de	metri	
pătrați.	Încă	din	anul	1993,	blocul	a	fost	inclus	pe	lista	celor	cu	pericol	public,	fiind	încadrat	în	urma	expertizei	tehnice	în	
clasa	 I	de	 risc	seismic.	Administrația	Municipală	pentru	Consolidarea	Clădirilor	cu	Risc	Seismic	și	Compania	Municipală	 
Consolidări	București	au	reușit	să	consolideze	în	ultimii	doi	ani	mai	multe	clădiri	decât	toate	administrațiile	din	ultimii	30	
de	ani”.		Pentru	anul	2019,	sunt	prevăzute	fonduri	pentru	expertizarea	a	aproape	250.000	de	metri	pătrați,	proiectarea	și	
execuția	pentru	100	de	clădiri,	lucrări	de	punere	în	siguranță	pentru	100	de	clădiri	și	lucrări	de	reabilitare	a	fațadelor	pentru	
alte	100	de	clădiri.	În	concluzie,	Primăria	Capitalei	și-a	propus	să	intervină	la	toate	cele	349	de	imobile	încadrate	în	clasa	I	de	
risc	seismic	până	la	sfârșitul	anului	2020.

Continuă programul municipal de consolidare a clădirilor
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inForMaŢii de intereS General privind proGraMele și proiectele 
inStituțiilor publice aFlate În Subordinea priMăriei capitalei

	 Într-o	dimineață	de	iulie,	când	roua	încă	nu	se	uscase	pe	firul	ierbii,	o	siluetă	
cunoscută	stătea	pe	treptele	Arenei	Naționale	urmărind	cu	privirea	zarea.	Elena	
Pagu,	campioană	mondială,	europeană	și	balcanică	la	atletism,	aștepta	cu	nerăb-
dare	o	nouă	întâlnire	cu	,,prichindeii,	copiii	pe	care	îi	antrenează	și	îi	pregătește	
pentru	o	viață	plină	de	mișcare”.Punctualitatea	este	o	virtute,	iar	răbdarea	un	dar	
de	la	Dumnezeu,	a	spus	cu	o	voce	puternică	și	extrem	de	prezentă.Ambele	o	car-
acterizează	pe	Elena	Pagu,	sportiva	care	a	uimit	o	lume	întreagă.

	 Are	93	de	ani,	iar	atletismul	a	dat	sensul	vieții	ei.	A	început	să	alerge	la	vârsta	
de	57	de	ani,	imediat	după	ieșirea	la	pensie,	pentru	a	ține	departe	depresia	și	sen-
timentul	de	inutilitate,	care	începeau	să	își	facă	prezența	în	viața	pensionarei	Elena	
Pagu.	Însă	vârsta	și	pensia	nu	au	fost	impedimente	în	redescoperirea	rostului	ei	
pe	acest	pământ.	Iar	rostul	s-a	concretizat	în	zeci	de	medalii	și	trofee,	obținând	4	
titluri	de	campioană	balcanică,	5	titluri	de	Campioană	Europeană,	9	titluri	de	Cam-
pioană	Mondială,	depășind	astfel	 în	domeniul	atletismului	 record	după	 record. 
 
	 ,,Pentru	mine,	atletismul	este	un	mod	de	viață.	Longevitatea	o	moștenesc.	Și	
mama	mea	a	trăit	până	la	100	de	ani	și	niciodată	nu	a	fost	bolnavă	sau	nu	a	luat
vreun	medicament,	 a	mărturisit	 atleta	 în	 discuția	 purtată	 cu	 directorul	 general	 al	 Centrului	 pentru	 Seniori	 al	 
Municipiului	București,	doamna	Alexandra	Dobre.

	 Elena	Pagu	s-a	născut	 într-un	sat	din	județul	Piatra-Neamț.	Anii	copilăriei	 i-au	fost	marcați	de	figura	ma-
mei,singura	femeie	din	sat	care	participa	la	jocurile	copiilor,	la	aruncat	cu	greutatea,	la	alergări	și	cea	care	a	educ-
at-o	în	spiritul	cultivării	mișcării	pentru	viață	care,	chiar	dacă,		la	vremea	aceea,	acest	aspect	făcea	parte	din	viața	
de	zi	cu	zi	a	țăranului	român.	În	România,	lumea	încă	nu	s-a	obișnuit	cu	astfel	de	deprinderi	sănătoase.	Deși	sunt	
multe	competiții	care	încurajează	mișcarea	fizică,	persoanele	ajunse	la	vârsta	a	treia	-	vârsta	pensionării,	au	nevoie	
de	mult	mai	multă	încurajare,	care	să	îi	mobilizeze	în	acest	sens.
	 Bucuria	de	a	trăi	se	citește	în	ochii	doamnei	Elena	Pagu.	Cine	are	ocazia	să	o	întâlnească	măcar	o	dată,	în	
mod	sigur	va	observa	dorința	domniei	sale	de	a	sorbi	fiecare	clipă	a	scurgerii	timpului.	Și	asta,	nu	pentru	că	i-ar	fi	
teamă	de	trecerea	firească	a	materiei	în	lumea	fără	dor	ci,	pur	și	simplu,	pentru	că	această	campioană	a	timpului,	a	
perseverenței,	a	ambiției	neclintite,	crede	în	viață	și,	mai	ales,în	fericirea	de	a	vedea	în	fiecare	zi,	alergând,	răsăritul.
	 În	data	de	26	iulie	2019,	doamna	Elena	Pagu,	cu	ocazia	aniversării	zilei	de	naștere,	a	fost	premiată	în	cadru	
festiv	de	doamna	Primar	General,	Gabriela	Firea,	 în	semn	de	respect	și	 înaltă	apreciere	pentru	performanțele	
sportive	extraordinare	și	pentru	contribuția	semnificativă	adusă	în	dezvoltarea	sportului	românesc.
	 ”Am	fost	foarte	emoționată	sa	o	revăd,	iar	ora	petrecută	alături	de	domnia	sa	a	fost	ca	o	gură	de	aer	proaspăt.	
Am	povestit	despre	performanțele	ei	sportive,	despre	amintirile	frumoase	pe	care	le-a	adunat	în	toți	acești	ani	de	
viață,	dar	și	despre	necesitățile	pe	care	asemenea	performanțe	le	impun.	De	aceea,	mai	departe,	voi	rămâne	ală-
turi	de	campioana	noastră,	Elena	Pagu,	în	toate	competițiile	sale,	oferindu-i	sprijinul	financiar	de	care	un	sportiv,	
devenit	simbol	al	României,	are	nevoie”	a	menționat	doamna	Primar	General,	Gabriela	Firea.
La		decernarea	Distincției	Onorifice	doamnei	Elena	Pagu	au	participat	Directorul	General	al	Centrului	pentru	Sen-
iori	al	Municipiului	București,	Alexandra	Dobre,	cea	care	a	facilitat	această	întâlnire		și	Directorul	General	al	Com-
paniei	Municipale	Sport	pentru	Toți	Bucureștenii,	domnul	Cezar	Stancu.
,,	Viața	înseamnă	mișcare.	Mișcarea	înseamnă	viață.		În	trecerea	timpului,	într-o	dependență	totală	una	de	cealaltă,	
ne	fac	să	devenim	mai	conștienți	de	șansa	unică	de	a	trăi.
Vă	mulțumim	pentru	faptul	că	prin	exemplul	dumneavoastră	ne	oferiți	oportunitatea		de	a	fi	martorii	unei	victorii	
a	vieții,	prin	mișcare!	
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	 ”Dacă	ai	peste	50	de	ani,	poți	avea	risc	mediu	de	cancer	colorectal,	dar	cu	atât	mai	mult	cu	cât	există	
factori	de	risc	crescut,	investigațiile	devin	o	prioritate	începând	cu	această	vârstă.
	 Vârsta	de	60	de	ani	este	vârsta	target	la	care	ar	trebui	făcută	colonoscopie	–	vizată	și	de	programul	
național	de	screening	–	precedată	de	test	fecal	pentru	hemoragie	ocultă	pentru	descoperirea	leziunilor	
premaligne.	Dacă	pacientul	e	simptomatic,	dacă	are	hemoragie,	evident	intră	în	altă	categorie	.
	 Care	sunt	factorii	de	risc	crescut	pentru	cancerul	colorectal?
	 Istoricul	personal	de	cancer	colorectal	sau	de	polipi	adenomatosi,	istoricul	familial	cu	unul	sau	mai	
mulți	dintre	părinți,	frați	sau	copii	cu	cancer	colo-rectal	sau	polipi	adenomatoși;	istoricul	familial	de	can-
cere	multiple,	de	sân,	ovar,	uter	sau	alte	localizări;	istoric	personal	de	boală	inflamatorie	intestinală	de	
tipul	rectocolitei	ulcerative	sau	bolii	Crohn;	sindroame	ereditare	de	tipul	Polipozei	Adenomatoase	Famil-
iale	(PAF)	care	prezintă	sute	de	polipi	la	nivelul	rectului	și	colonului,	încă	de	pe	la	vârsta	de	10	ani,	dintre	
care	unii	se	transformă	cancerigen	în	jurul	vârstei	de	30	de	ani		–	sunt	câteva	dintre	motivele	care	trebuie	
să-l	aducă	pe	pacient	la	medicul	specialist.
	 Deși	se	crede	că	femeile	sunt	mai	puțin	expuse	riscului	de	cancer	colo-rectal	comparativ	cu	bărbații,	
de	fapt,	au	un	risc	egal,	această	boală	fiind	a	treia	cauză	de	deces	prin	cancer	la	femei,	după	cancerul	de	
sân	și	cancerul	pulmonar.
	 Cancerul	colorectal	prezintă	oportunitate	precoce	de	a	fi	detectat!
	 În	marea	majoritate	a	cazurilor,	boala	se	dezvoltă	de	la	leziuni	precursoare	non-maligne	numite	
adenom,		care	pot	apărea	oriunde	în	colon	și	rect,	după	o	serie	de	mutații	care	favorizează	neoplazia	mu-
coasei.Durata	medie	a	dezvoltării	unui	adenom	la	cancerul	colorectal	este	estimată	să	dureze	cel	puțin	10	
ani	–	ne	explică	prof.univ.dr.Cristian	Gheorghe	și	tocmai	această	fază	lungă,	latentă,	oferă	o	oportunitate	
de	detectare	precoce	a	bolii.

	 Gândiți-vă:	când	se	detectează	în	faza	de	adenom,	îndepărtarea	adenomului	poate	preveni	 inci-
dența	acestui	cancer.	Dar	chiar	și	atunci	când	este	detectat	ca	un	cancer	de	stadiu	incipient,	prognosticul	
este	considerabil	mai	bun	decât	în	stadiul	avansat!	Cu	alte	cuvinte,	merită	să	mergi	la	specialist	pentru	
investigațiile	necesare,	cu	scopul	de	a	îndepărta	eventualitatea	de	a	dezvolta	acest	tip	de	cancer.

 Prof. univ. dr. Cristian Gheorghe de la Centrul Medical Neolife afirmă că acest tip de cancer 
constituie o problemă importantă de sănătate în Europa: ”În fiecare an, aproximativ 435.000 de 
persoane sunt nou diagnosticate cu cancer colorectal. Cam jumătate dintre acești pacienți mor, 
fiind a doua cauză principală a deceselor provocate de cancer pe continentul nostru!
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ÎnGrijirea Socială a vÂrStnicilor la doMiciliu

Creșterea necesității de asistență socială la domiciliu pentru vârstnici în condițiile trendului ascendent de 
îmbătrânire a populației
	 În	România,	vârstnicii	 reprezintă	15%	din	populația	țării,	 iar	estimările	arată	că,	 în	anul	2050,	proporția	va	ajunge	
la	30%.	Urmare	a	fenomenului	de	îmbătrânire	a	populației,	crește	și	nevoia	de	asistență	socială	la	domiciliu.	Vârstnicii	din	
România	au	dreptul	de	îngrijiri	la	domiciliu,	dacă	în	urma	evaluării	de	specialitate	se	demonstrează	necesitatea	acestui	ser-
viciu.		
	 Aceste	servicii	permit	persoanelor	suferinde	să	trăias-
că	pe	cât	de	 independent	posibil	 în	propriul	 lor	cămin	și	au	
scopul	de	a	înlocui	“îngrijirile	active”	acordate	în	mediul	spital-
icesc	sau	îngrijirile	de	lungă	durată	acordate	în	instituțiile	de	
ocrotire.

		 Îngrijirea	la	domiciliu	urmărește	două	direcții:	pe	de	o	
parte,	acordă	suport	și	asistență	persoanei	vârstnice	depen- 
dente	pentru	a	o	 ajuta	 să-și	 continue	 viața	 în	propria	 casă,	
iar	pe	de	altă	parte,	acordă	suport	și	asistență	familiei	acestei	
persoane,	ca	principal	susținător	al	vârstnicului	dependent	de	
familie.	În	aceste	condiții	îngrijirile	la	domiciliu	reprezintă	
cea	mai	 bună	 strategie	 de	 îngrijire,	 nu	 numai	 pentru	 că	 este	 o	metodă	mai	 ieftină	 decât	 îngrijirea	 în	 instituție,	 dar	 și	 
pentru	că	este	preferată	de	persoanele	în	vârstă,	acestea	rămânând	în	mediul	familial,	la	domiciliu,	într-un	mediu	cunoscut	
ce	creează	un	confort	psihic	neîntâlnit	în	celelalte	variante	de	îngrijire.		Serviciile	de	îngrijire	la	domiciliu	au	început	să	fie	
oferite	în	anul	1992	în	Brașov,	iar	în	1995	au	apărut	și	în	București,	Cluj,	Pitești,	Bacău,	Botoșani,	Vaslui,	Piatra	Neamț.	După	
apariția	legii	numărul	17/2000,	programul	de	asistență	socială	la	domiciliu	a	fost	implementat	și	la	nivel	național.		Printre	
beneficiile	acestei	forme	de	servicii	se	numără	nu	numai	starea	de	bine	a	pacienților	și	costurile	mai	reduse	decât	într-o	in-
stituție,	dar	și	diminuarea	impactului	nedorit	asupra	familiei,	indus	de	existența	unei	persoane	dependente,	în	cadrul	aces-
teia.	Persoanele	care	reprezintă	riscul	cel	mai	mare	de	dependență	sunt	cele	în	vârstă	de	80	de	ani	și	reprezintă	potențiala	
grupă	de	beneficiari	de	îngrijiri.	
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O nevoie a zilelor noastre

Actele necesare contituirii dosarului de îngrijire socială 
la domiciliu: 
	 •	Copie	B.I/C.I
	 •	Talon	pensie	luna	în	curs	sau	cât	mai	recent
	 •	Cupon	indemnizație	handicap	(dacă	este	cazul)
	 •	Acte	medicale	recente
	 •	Scrisoare	medicală	de	la	medicul	de	familie/	specialist	cu	
	 		recomandare	de	îngrijire	la	domiciliu,	din	scrisoarea	
	 		medicală	trebuie	să	reiasă	dacă	persoana	vârstnică	
															se	află	în	evidență	cu	boli	infecto-	contagioase
	 •	Copie	contract	de	proprietate,	închiriere,	etc
	 •	Copie	certificat	de	căsătorie	(dacă	este	cazul)
	 •	Copie	certificat	de	divorț	(dacă	este	cazul)
	 •	Copie	certificat	de	deces	al	soțului/soției	
	 		(dacă	este	cazul).
	 •	Copie	acte	identitate	aparținători	(dacă	există)
	 •	Declarație	că	nu	are	aparținători	(	dacă	nu	este	cazul)
	 •	Copie	acte	medicale	aparținători	(dacă	este	cazul)
	 •	Copie	certificat	handicap	(dacă	este	cazul)
	 •	Declarație	pe	propria	răspundere	că	nu	realizează	niciun	
	 		venit	(dacă	este	cazul)
	 •	Declarație	coproprietari	(	dacă	există)	că	nu	se	opun	
	 	îngrijirilor	comunitare-declarație	că	imobilul	unde	
	 	locuiește	nu	a	fost	înstrăinat	unei	terțe	persoane	
	 	cu	clauză	de	întreținere
	 •Declarații	ale	aparținătorilor	că	nu	se	pot	ocupa	de	
	 	îngrijirea		și	supravegherea	persoanei		vârstnice	(	timp	
	 	limitat,	probleme	de	sănătate	sau	locuiesc	în	altă	
	 	localitate),	unde	este	cazul

Criteriile pe baza cărora se poate acorda îngrijire la 
domiciliu pentru vârstnici sunt:
 •Vârstnicul	este	în	imposibilitatea	de	a	se	deplasa	sau	de	a	se 
	 	îngriji	singur
	 •Vârstnicul	suferă	de	afecţiuni	cronice	pentru	care	necesita
	 tratamente	periodice	sau	alt	tip	de	îngrijiri	medicale
	 •Vârstnicul	a	venit	acasă	după	o	perioadă	de	spitalizare	şi	are	
	 de	continuat	un	tratament	acasă.
   
	 Asistenţa	socială	se	acordă	la	cererea	persoanei	vârstnice	in-
teresate,	a	reprezentantului	legal	al	acesteia,	a	personalului	de	spe-
cialitate	din	cadrul	consiliului	local,	a	poliţiei,	a	unităţilor	de	cult	re-
cunoscute	în	România	sau	a	organizaţiilor	neguvernamentale	care	
au	ca	obiect	de	activitate	asistenţa	socială	a	persoanelor	vârstnice.
  
	 Dreptul	de	asistenţă	socială	se	stabileşte	pe	baza	anchetei	
sociale,	 realizată	de	autoritatea	 locală	sau	de	 furnizorul	acreditat.	 
	 Serviciile	medicale	sunt	acordate	în	baza	reglementărilor	le-
gale	privind	asigurările	sociale	de	sănătate.
	 Pentru	 a	 beneficia	 de	 îngrijiri	 la	 domiciliu	 este	 nevoie	 de	
recomandare	de	la	medicul	de	specialitate,	ținând	seama	de	starea	
de	sănătate	a	asiguratului	și	de	gradul	de	dependență	al	acestuia.	
Perioada	pentru	care	un	asigurat	poate	beneficia	de	servicii	de	îngri-
jiri	medicale	la	domiciliu	se	stabilește	de	către	medicul	care	a	făcut	
recomandarea,	cu	obligativitatea	precizării	ritmicității	sau	periodic-
ității	serviciilor,	dar	nu	mai	mult	de	90	de	zile	de	îngrijiri/în	ultimele	
11	luni	în	una	sau	mai	multe	etape	(seturi	de	îngrijiri).
   
	 Serviciile	sociale	şi	socio-medicale	se	asigură	fără	plata	con-
tribuţiei	persoanelor	vârstnice	care	nu	au	venituri	sau	ale	căror	ven-
ituri	sunt	mai	mici	de	5	ori	decât	nivelul	venitului	net	lunar	luat	în	
calcul	la	stabilirea	ajutorului	social	pentru	o	persoană	singură.
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povești și Seniori
La Biblioteca Metropolitană București

	 La	un	recent	eveniment,	organizat	la	sediul	central	al	Bibliotecii	Metropolitane	Mihail	Sadoveanu,	
au	participat	peste	80	de	seniori.	Au	urcat,	e	drept,	mai	greu	scările	până	la	etajul	doi,	dar,	după	prezen-
tarea	expoziției	pictorului	Titi	Gheorghiu,	s-au	încins	la	vorbă	și	s-au	metamorfozat,	dintr-o	dată.	Nu	mai	
erau	deloc,	chiar	deloc,	aceia	care	urcaseră	scările.	Povesteau	și	povesteau,	cu	aplombul	unor	oameni	
tineri,	cum	erau	ei,	în	spațiul	acesta,	pe	care	îl	știau	de	60,	50	sau	patruzeci	de	ani.	Își	aminteau	unde	
erau	sălile	de	lectură,	în	care	își	făceau	temele	pentru	școală	sau	notițele	pentru	examenele	de	facultate,	
pentru	că	aici,	spre	deosebire	de	acasă,	era	cald	și	se	simțeau	minunat.	O	doamnă,	trecută	de	optzeci	de	
ani,	le	povestea,	tuturor,	cum	l-a	cunoscut	pe	soțul	său,	pe	care	îl	arăta	și	pe	care	îl	striga	să	vină	și	el,să	
povestească,	sa	confirme	cum	s-a	cunoscut	cu	dânsul,	atunci	când	ea	venise	să	ia	împrumut	o	carte,	de	
Pneumo-fiziologie,	parcă...,	iar	soțul	venea,	blajin	şi	adăuga	poveștii	soției	alte	elemente	de	culoare,	cum	
ar	fi	că	fugea	de	acasă,	la	bibliotecă,	ca	să	se	întâlnească	cu	fosta	domnișoară	și	cum	se	sărutau	și	se	
înghionteau,	atât	doar,	printre	rafturile	cu	cărți.	Era	după	război,	iar	locurile	publice	nu	mai	erau	atât	de	
primitoare,	ca	biblioteca.	

mod	miraculos,	s-a	și	întâmplat	să	fie	cruțate,	în	timp	ce	alte	clădiri	s-au	făcut	pulbere.	Era	un	loc	sigur,	iar	
faptul	că	citeam,	sublinia	doamna,	ne	făcea	să	uităm	și	de	război	și	de	foame	și	de	nenorociri.
	 Da,	 întăreau	un	soț	 și	o	 soție,	 septuagenari,	domnul,	 fost	arhitect,	 iar	doamna,	 fost	medic.	Noi	
eram	din	provincie,	iar	dragostea	de	studiu	a	fost	înaintea	dragostei	dintre	noi.	Stăteau,	din	întâmplare,	
la	început,	în	aceeași	sală	de	lectură,	până	la	închidere,	iar	apoi,	Cornel	o	conducea	pe	viitoarea	doamna	
Maria,	prin	zăpada	mare,	de	trei	metri,	până	în	Dămăroaia,	unde	stătea	în	gazdă,	la	niște	rude.	Cartea	
ne-a	unit,	ne-a	dat	slujbele	bune	de	mai	târziu,	a	fost	o	pasiune	comună,	care	ne-a	schimbat	viețile.	Ce	
mă	făceam	fără	Cornel,	mai	ajungeam	la	85	de	ani?	Fără	carte	și	fără	bibliotecă,	nu	știu	dacă	am	fi	dus	la	
bun	sfârșit	studiile,	erau	vremuri	grele,	cu	multe	privațiuni,	să	dea	Dumnezeu,	ca	tinerii	noștri	să	fie	feriți	
de	ceea	ce	am	trăit	noi!

	 Un	 domn	 a	 povestit,	 de	 parcă	 fusese	 ieri,	 cum	 l-a	
cunoscut	pe	Sadoveanu,	între	aceste	ziduri,	care	azi	se	con-
stituie	în	filiala	Sadoveanu	a	Bibliotecii	Metropolitane,	cum	
vorbea	Maestrul,	care	s-a	întâlnit	cu	tinerii	de	la	Litere,	din-
tre	care	făcea	și	el	parte	pe	vremea	aceea,	și	cum	le-a	spus	
Maestrul	un	banc	ușor	deocheat,	cu	nemți	şi	cu	rusoaice,	
pe	care	îl	știe	și	după	50	de	ani.	
	 E	adevărat,	a	spus	o	doamnă,	că	veneau	la	bibliotecă	
și	în	timpul	războiului,	li	se	părea	tuturor	că	avioanele	nu	
vor	bombarda	sălile	de	lectură	și	bisericile,	ceea	ce,	în
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povești și Seniori

	 I-am	ascultat,	pe	toți,	cu	mare	atenție.	În	jurul	unui	pahar	de	șampanie,	poveștile	au	curs	și	au	curs,	
nenumărate,	cu	actori	diferiți	si	cu	elemente	noi,	dar,	din	care	nu	lipseau	invariantele,	cartea	,	biblioteca,		
întâlnirile	și	conferințele,	atelierele	de	învățare	ale	unor	meserii,	cenaclurile,	spectacolele,	ședințele	de	
lectură	publice,	adică	un	univers	întreg	al	cunoașterii.	Atunci,	ca	și	astăzi,	bibliotecile	erau	un	spațiu	cul-
tural	excepțional,	care	formează	caractere	și	înrâuresc	vieți.	Atunci,	ca	și	astăzi,	bibliotecile	erau,	poate	
mai	mult	decât	bisericile,	după	1945,	spații	de	lumină	a	sufletului.	Atunci,	ca	și	astăzi,	bibliotecile	erau	
adăposturi,	unde	erau	posibile	visarea	și	salvarea	unor	credințe	supuse	presiunilor	ideologice.	De	aceea,	
bibliotecile,	rețeaua	bibliotecilor	metropolitanea	supraviețuit,	în	momente	de	mare	răsturnări	de	valori	și	
de	reforme	administrative	nesfârșite	și	negândite.Poveștile	cititorilor,	din	toate	timpurile,	le-au	îmbrăcat	
într-un	cocon	de	iubire,	forțade	a	nu	se	prăbuși	sub	bombardamente,	dar	şi	pe	aceea	de	a		proteja	Car-
tea,	ca	simbol	al	tuturor	libertăților.	
	 Bibliotecile	din	rețeaua	metropolitană	București	sunt	vii.	Sunt	deschise	pentru	cititorii	lor,	indife- 
rent	de	vârstă.	De	fapt,	cum	arătam	mai	sus,	vârsta	nu	contează,	cel	care	citește	e	dincolo	de	timp,	e	
nemuritor.	Seniorii	care	vin	astăzi	la	Biblioteca	Metropolitană	nu	au	nici	ei	vârstă,	sunt	doar	un	exemp-
lu	de	iubire	pentru	cultură.	Sunt	prezenți	peste	tot,	în	toate	cele	28	de	filiale	active,	iar	asta	e	un	semn	
bun	pentru	națiune,	pentru	că	sunt	un	exemplu	de	dăruire,	pentru	cei	tineri.	Avea	dreptate	directoarea	
Bibliotecii	Metropolitane	București,	doamna	Ramona	Ioana	Mezei,	să	propună	și	să	dispună	constituirea	
unei	uriașe	arhive	sentimentale,	atunci	când	propunea	un	concurs	de	creație	pentru	seniori	și	publicarea	
creațiilor	artistice	ale	acestora	într-un	volum.	
	 Cititorii	vor	scrie	despre	ei,	despre	tinerețe,	dar	şi	despre	cărți	și	biblioteci.	
Adică,	despre	osatura	unei	națiuni.	(	Silviu	Popescu)



	 ”Te	 rog,	 	 zâmbește,	 fată	 frumoasă”,”Lumea	de	dragoste”,	 ”Tăcutele	 iubiri”,	 ”Cine	 iubește”,	 ”Un	buchet	de	crizan-
teme”,	”Într-un	oraș,	într-un	tramvai”,	”Marea	și	noi”	sunt	numai	câteva	dintre	piesele	care	au	răsunat,	unele	acompaniate	
de	Muzica	Reprezentativă	a	MApN,	sub	bagheta	colonelului	Aurel	Gheorghiță.	Mirabela	Dauer,	Stela	Enache,	Dorin	An-
astasiu,	Maria	Dragomiroiu,	Carmen	Rădulescu,	Cătălin	Crișan,	Paul	Surugiu	–	Fuego,	Marcel	Pavel	au	urcat	pe	rând	pe	
scenă,	iar	maestrul	Kerestely	a	interpretat		la	pian	compoziții	de	pe	noul	său	album	”Povești	sentimentale”.	Artiștii	prezenți	
la	evenimentul		prezentat	de	Octavian	Ursulescu	i-au	făcut	un	cadou	special	compozitorului:	au	cântat	melodia	”Copacul”	
și	i-au	urat	”La	mulți	ani!”,	acompaniați	de	Muzica	Reprezentativă	a	MApN.
	 Peste	600	de	piese	de	muzică	uşoară,	majoritatea	şlagăre,	canţonete	
şi	romanţe,	cântece	pentru	copii,	muzică	de	teatru	şi	muzică	pentru	film	de	
desene	animate,	muzică	pentru	spectacole	de	Revistă	şi	musicaluri.	Sute	de	
concursuri	şi	festivaluri	la	care	a	participat	și	unde	fie	i	s-au	cântat	melodiile,	
fie	a	fost	membru	în	juriu.	Zeci	de	mii	de	ore	petrecute	în	propriul	studio	de	
înregistrări	şi	peste	30	de	ani	în	care	s-a	aflat	la	pupitrele	de	sunet	din	stu-
diourile	Radiodifuziunii	Române	și	ale	Televiziunii	Române	sau	ale	marilor	
festivaluri	şi	concursuri	de	muzică	uşoară,	 în	spectacole	sau	show-uri	de	
televiziune.	Zeci	de	premii,	de	trofee	şi	de	diplome,	care	au	răsplătit	în	timp	
creaţiile	sale,	chiar	dacă	a	fost	la	începutul	carierei	văduvit	pe	nedrept,	de	
binemeritatele	trofee	şi	premii	I	ale	marilor	festivaluri,	unde	a	lansat	de	fie-
care	dată	şlagăre	perene.	Un	număr	impresionant	de	interpreţi	de	muzică	
uşoară,	operă	şi	operetă	care	au	interpretat	și	s-au	identificat	cu		
şlagărele	încredinţate	de	marele	compozitor.	Milioane		de	accesări,	după	45	de	ani	de	la	lansare,	pe	Youtube,	ale	piesei	
sale	“Copacul”,	interpretată	de	Aurelian	Andreescu.	Și	tot	de	ordinul	milioanelor	sunt	accesările	fanilor	la	cinci	ani	de	la	
lansarea	videoclipului	piesei	“Copacul”,	în	interpretarea	sopranei	Angela	Gheorghiu,	care	o	cântă	pe	marile	scene	ale	lu-
mii,	o	piesă–simbol	a	tuturor	românilor,	care	este	și	acum	unul	dintre	cele	mai	de	succes	șlagăre	care	a	rezistat	timpului	
și	vremurilor.	Acestea	sunt	doar	câteva	repere	ale	carierei	impresionante	a	compozitorului	Jolt	Kerestely	–	Joly,	așa	cum	
îi	spun	familia	și	prietenii	apropiați,	Seniorul	care	şi-a	pus	viața	întreagă	în	slujba	muzicii	ușoare	românești.	O	viață	de	
poveste	care	surprinde	şi	uimește	încă	prin	diversitatea	și	complexitatea	sa.	

	 Pentru	 creația	muzicală	 de	 excepție,	 care	 a	 făurit	 o	
“Lume	 de	 dragoste”	 oferită	 prin	 muzica	 "Tăcutelor	 iubiri”,	
ancorate	în	“Copacul”	veșnic	al	șlagărelor	românești...	a	fost	
scris	pe	placheta	de	onoare	oferită	celebrului	compozitor	de	
Primăria	Capitalei,	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiu-
lui	București,	personal	de	către	Directorul	General,	Alexan-
dra	Dobre.	Evenimentul	aniversar	a	fost	găzduit	de	Sala	de	
Marmură	a	Palatului	Cercului	Național	Militar	 și	dedicat	 în	
exclusivitate	Maestrului,	 un	 artist	 absolut	 remarcabil,	 cu	o	
carieră	excepțională,	ilustrată	la	superlativ	pe	toate	planurile	
activității	sale	artistice:	pianist	de	rară	finețe,	regizor	muzical	
la	Televiziunea	Română	și	apoi	în	propriul	studio,	profesor	și,	
mai	ales,	compozitor	cu	har	inegalabil,	care	a	dăruit	muzicii	
ușoare	 românești	 veritabile	 bijuterii	 intrate	 în	 patrimoniul	
genului.	

	 Care	 sunt	 secretele	 formei	 excepționale	 în	 care	 se	
află	acum	Maestrul	 la	 vârsta	de	85	de	ani?	 “De	 când	mă	
știu	mi-a	plăcut	sportul.	Fac	gimnastică	zilnic,	merg	la	înot	
la	Bazinul	Olimpic	din	incinta	Complexului	Sportiv	Dinamo,	
mănânc	 sănătos	 și	mă	deplasez	prin	oraș	numai	 cu	bici-
cleta.	Sau	merg	pe	jos.	Nici	nu	mai	știu	de	când	nu	am	mai	
condus	mașina!	În	rest,	îmi	petrec	timpul	în	studioul	de	în-
registrări,	compun	și	lucrez	cu	fiul	meu,	Andrei,	compozitor	
și	el.	Adică	fac	ce	îmi	place!”
		 La	împlinirea	a	85	de	ani,	dintre	care	aproape	70	închi-
nați	artei,	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	București	
îi	urează	Decanului	muzicii	noastre	ușoare	depășirea	tutu-
ror	recordurilor	pe	care	le-a	stabilit	până	în	prezent,	felic-
itându-l	pentru	vitalitate,	optimism	și	putere	creatoare!	La	
mulți	ani,	Maestre	Jolt	Kerestely!

Seniori de 5 Stele
JOLT KERESTELY, la 85 de ani de viață și peste 60 de ani de carieră artistică prodigioasă
”Copacul”	veșnic	tânăr	și	puternic	al	muzicii	ușoare	românești

Sursa	foto:	Andreea	Răduță,	Valentin	Alexandru,	Arhiva	personală	a	artistului



	 Această	nobilă	meserie	 i-a	adus	 imense	satisfacții	 Ilenei	și	 i-a	oferit	 încrederea	 în	sine,	dar	și	
posibilitatea	de	a-și	 folosi	 și	 împărtăși	 celor	mici	 talentul	 și	pasiunea	pentru	artă.	Rezultatele	nu	au	
întârziat	să	apară:	elevii	săi	participau	cu	succes	la	cenacluri	literare,	la	evenimente	cultural-artistice	și	
concursuri,	jucau	teatru,	recitau	poezii,	cântau.	Ileana	Câmpeanu	a	fost	desemnată	instructor	artistic	
pentru	tineret,	până	când	s-a	căsătorit	și	s-a	stabilit	în	București.	A	devenit	funcționară	la	un	institut.	
Au	venit	pe	lume	copiii,	iar	pasiunile	și	preocupările	sale	artistice	au	trecut	cumva	pe	locul	doi,	în	prea	
puținele	momente	de	liniște,	așternând	pe	hârtie	toate	bucuriile,	dar	și	tristețile	și	întâmplările	speciale	
din	viața	sa	și	a	familiei.	”Poezia	mi-a	mângâiat	mereu	sufletul	și	mi-a	făcut	viața	mai	frumoasă,	iar	când	
am	început	să	scriu	versuri,	le-am	dăruit	celor	apropiați,	așa	cum	fac	acum	și	cu	tablourile	mele.	Cred	că	
am	început	să…pictez	încă	din	momentul	în	care	mama	mi-a	pus	în	mână	acul,	ațele	colorate	și	pânza	
pe	care	să	cos	tot	ce	doream	și	ceea	ce	vedeam	eu	în	jur”.
	 Și	cum	fiecare	vârstă,	aduce	descoperirile	ei,	doamna	Ileana	Câmpeanu	și-a	dezvoltat	mult	mai	
târziu	un	alt	dar	artistic,	atunci	când	era	bunică…
	 ”Totul	a	început	atunci	când	am	suferit	un	accident	stupid	și	am	fost	nevoită	să	stau	trei	luni	
imobilizată	 la	pat”.	 Într-o	zi,	pentru	a	depăși	cumva	stările	de	depresie,	durere	și	suferință,	fiul	meu,	 
Eugen,	mi-a	adus	într-o	zi	un	set	de	pensule	și	creioane	colorate,	acuarele	și	un	bloc	de	desen.	M-a	ru-
gat	să	mă	ocup	de	nepoțelul	meu,	Cosmin,	îndemnându-l	să	picteze,	așa	cum	făcusem	și	cu	tatăl	lui.	Eu	
pictam	flori,	diverse	forme	și,	la	un	moment	dat,	încercările	mele	artistice	au	început	să	atragă	atenția.	
Intrasem,	fără	să	îmi	dau	seama,	în	altă	etapă	-	cea	a	picturii	pe	pânză.	Au	fost	pași	timizi,	stângaci,	dar	
cu	fiecare	trăsătură	de	pensulă	și	culoare,	căpătam	mai	multă	încredere	în	mine	și	mă	bucuram	de	pa-
siunea	mea	abia	descoperită”.	
Primele	lucrări	al	Ilenei	Câmpeanu,	pe	pânză,	în	acril,	s-au	intitulat	”Vitralii	I”	și	”Vitralii	II”.

“Pomul Vieții”

“Ochii”

“Scara”

“Canicula”

“Potop de flori”

conFeSiuni artiStice

	 Născută	pe	18	martie	1944	 în	 comuna	Dragu,	din	 județul	 Să-
laj,	Ileana	Câmpeanu	este	o	artistă	în	adevăratul	sens	al	cuvântului,	pa-
sionată	de	pictură	și	poezie.	În	anul	2011	a	avut	loc	la	Clubul	Seniorilor	
Plumbuita	din	Sectorul	2	vernisajul		primei	sale	expoziții,	”Terapie	prin	
culoare”.	Un	an	mai	târziu,	pentru	lucrările	expuse	la	Colegiul	Național	
”Mihai	Viteazul”,	Ileana	Câmpeanu	a	fost	distinsă	cu	Premiul	I.	Majori-
tatea	tablourilor	sale	se	află	în	colecții	particulare	din	București	și	din	
țară,	multe	fiind	dăruite	membrilor	familiei,	prietenilor	și	apropiaților.	
	 Provine	dintr-o	familie	cu	5	copii,	patru	fete	și	un	băiat.	Primele	
amintiri	ale	 Ilenei	sunt	de	 la	vârsta	de	un	an,	cu	mama	sa	care	cânta	
colinde	în	timp	ce	țesea	la	războiul	de	cusut.	”Așa	am	început	să	o	ascult	
pe	mama	cântând	și	să	învăț	toate	melodiile	pe	care	aveam	să	le	trans-
mit	și	eu	mai	departe.	Am	făcut	parte	din	prima	generație	de	copii	care,	
după	Război,	au	putut	merge	la	grădiniță	și	la	școală”.	La	liceul	din	Zalău,	
profesoara	de	limba	română	și-a	dat	seama	de	potențialul	artistic	și	de	
talentul	Ilenei,	așa	că	a	îndrumat-o	către	poezie.”Visam	deja	la	o	carieră	
artistică,	dar	destinul	a	vrut	altfel.	Fiind	în	pragul	sărăciei,	părinții	au	fost	
nevoiți	să	îmi	spună	că	nu	mă	pot	susține	pentru	a-mi	continua	studiile	
superioare.	Așa	că	am	fost	nevoită	să	mă	adaptez	situației	și	am	ales	să	
devin	învățătoare”.

”Cred că am început să…pictez încă din momentul în care mama mi-a pus în mână acul, ațele colorate și pânza pe care să 
cos tot ce doream și ceea ce vedeam eu în jur”

ILEANA CÂMPEANU, terapie prin culoare și poezie



conFeSiuni artiStice
  Ion Vâlcu

	 O	viață	întreagă,	Ion	Vâlcu	a	fost	inginer	în	construcții.	În	2003,	odată	cu	ieșirea	la	pensie,	bucureștean-
ul	s-a	apucat	de	meşteșugărit	și	de	brevetat	invenții.	Este	un	senior	activ	cu		nenumărate	invenții	premiate	la	
saloanele	de	profil.	A	adunat	în	jur	de	30	de	medalii	de	aur	şi	de	argint	la	saloanele	naţionale	şi	mondiale	de	
inventică.	”Roaba	economică”	sau	”Aparatul	portabil	pentru	masaj”	sunt	doar	câteva	dintre	creațiile	unui	inven-
tator	pasionat	care,	zilnic	se	gândește	cum	să	facă	și	ce	să	mai	inventeze	pentru	a	ușura	viața	semenilor	săi.	
Culmea	este	că	”găselnițele”	meșterite	de	inginerul	Ion	Vâlcu	sunt	invenții	pe	cât	de	simple,	pe	atât	de	folos-
itoare.	Trebuie	să	enumerăm	și	alte	invenții	ale	seniorului,	pe	cât	de	inedite,	pe	atât	de	insolite	și	amuzante:	
”Capcana	ecologică	pentru	 șoareci”,	 ”Oglinzile	antiomizi”,	 ”Periuța	 cu	autoîncărcare”,	 ”Aparatul	pliabil	pentru	
concentrarea	energiei	solare”,	 ”Ciocanul	 românesc”,	 ”Vaza	ecologică”,	 ”Umbrela	mâinii	 libere”	și	multe	altele. 

O	altă	pasiune	de	suflet	a	domnului	Vâlcu	este	poezia	și	vă	prezentăm	doar	
câteva	din	poeziile	scrise	de	acesta.
Am plecat ușor, ușor

Când	am	plecat	din	Comani
Aveam	douăștrei	de	ani
Și	cu	dragoste	de	lume
Mi-am	făcut	un	bun	renume

La	optzeci	și	nouă	de	primăveri
Care	au	trecut,	Doamne,	ca	ieri!
Am	plecat	ușor,	ușor,
Să	le	cânt	îngerilor!

Că	în	lume,	pe	pământ,	
Am	trăit	viața	cântând!
Și-am	să	ies	din	Rai,	în	prag,
Să-mi	văd	Publicul	meu	drag

Că-n	viață,	cât	am	trăit,
Abia	dacă	l-am	zărit!
Și-o	să-i	cânt,	de	sus,	din	stele
Toate	cântecele	mele:

“De	la	Drăgănești,	la	vale”
“Rău	îmi	pare	după	lume”
“Mierlița”…și	“Dunărea”
Cu	Ionaș	–alăturea!

Avânt

Zămislit	în	noapte-adâncă
Cum	te-ai	avântat	spre	Soare!
Ce	sclipiri	ai	prins	în	stâncă
	Și	ce	freamăt	în	izvoare

Marea-ți	cântă	în	surdină
Spumegând	de	vre-o	stihie,
Cerul	parcă	ți	se-nchină
Aplecat	peste	câmpie

Și	cum	știi	tu,	falnic	Munte,
Să	asculți	și	să	cânți	cântec!
Și	de	secole	trecute,
Să	aduni	Comori	în	pântec!

Tu	ești	mulțumit.	Și-i	bine!
Totu-n	jur	îți	e	supus
Numai	eu,	născut	ca	tine
Vreau	să	urc,	mai	sus,	mai	sus!

Mihai Viteazul

În	turci	băgase-atâta	spaimă
Prin	gloata	lor	făcându-și	drum
Că	dragostea	știa	ce-n	seamăn
De-al	Patriei	Pământ	străbun

Și	cele	trei	Țări	Românești,
Unduindule-ntru-n	singur	Stat,
Să-nfrunte	armatele	turcești,
În	fruntea	Oastei,	S-a	postat!

Dar	oameni	răi,	văzându-i	truda,
A	pus	pierirea	Lui	la	cale!
Și	pe	Câmpia	de	la	Turda
Viteazul	Domn,	acolo	moare!

Din	neguri	El	își	sună	glasul!
E	furios	că	n-a	murit,
În	luptă	când	bătea	vrăjmașul,
Ci,	de-un	cuțit,	în	spate-nfipt!

O,	Basta!	Blestemat	să	fii!
C-ai	pus	pe	mercenari	la	cale,
În	mândre	plaiuri	de	câmpii,
Pe	Mihai	Vodă	să-l	omoare!

Greu e Doamne prin străini

Mă	gândesc	la	tatăl	meu
Și	îmi	este	tare	greu,	
El	e	singur	prin	vecini
Iar	eu	slugă	la	stăpâni

Sufletul	îmi	este	greu,	
Când	gândesc	la	tatăl	meu
Chiar	de-aș	fi	cât	de	bogat,	
Fără	tata,	sunt	sărac!

M-a	crescut,	m-a	educat,
	Drept	răsplată,	l-am	lăsat!
Vai	de	suflețelul	meu,
Fără	tata-i	tare	rău!

Și	muncesc,	muncesc	din	greu,
Doamne,	Dumnezeul	meu!
Grea	e	viața	prin	străini
N-ai	cum	să	prinzi	rădăcini!

Tinerețea	e	pe	ducă,
Disperarea	mă	apucă!
N-am	nimic,	nimic	al	meu,
Fără	tata-i	tare	greu!

Doamne	Sfinte,	Doamne	Mare
Luminează-mă	mai	tare
Să-mi	clădesc	un	viitor
Și	la	vara	să	mă	insor!

Și	să	am	o	viață	plină
De	belșug	și	de	lumină!
Ș-atunci	tată,	poți	să	vii
Când	am	casă	și	copii!

Acum,	sufletul	mi-e	greu
Tot	gândind	la	tatăl	meu!	
El	e	singur	prin	vecini
Iar	eu,	slugă	la	străini!
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 Scurtă istorie a transportului bucureștean…

Despre birjele rusești, omnibusul, tramcarul și tramvaiul cu cai…

Bucureștiul, unul dintre primele orașe din Europa care a avut linie de tramvaie electrice

iubiM bucureștiul pentru că…

	 ”Du-mă	acasă,	măi	tramvai	/	Du-mă	iute,	ce	mai	stai	/	Du-mă	la	căsuța	mea	/	Cu	portiță	și	cișmea”	(Gică	Petrescu)	

	 Puțini	sunt	aceia	care	știu	că	în	perioada	1871	–	1949	funcționa	deja	Societatea	Comunală	a	Tramvaielor	București	sau	că	
secolul	XVIII	și	începutul	secolului	XIX	marcheazã	începutul	transportului	rutier	și	construirea	infrastructurii	în	Capitală.

	 La	început	au	fost	birjele	rusești	care	permiteau	călătorilor	sã	se	deplaseze	con-
tra	cost,	iar	primul	vehicul	de	transport	în	comun	a	fost	omnibuzul,	o	căruță	mai	mare,	
acoperită,	în	care	puteau	intra	între	8	și	10	oameni.	Următorul	mijloc	de	transport	a	fost	
tramcarul,	construit	de	către	Societatea	Română	de	Tramvaie.	 În	anul	1872,	după	ce	
fusese	autorizată	prin	decret	domnesc	construirea	de	“drumuri	de	fier	americane”,	se	
inaugura	cu	mare	pompă	prima	linie	de	tramvaie	cu	cai,	pe	traseul	Podul	Târgului	din	
afară	(Calea	Moșilor),	Podul	Târgoviștei	(Calea	Griviței),	punctul	comun	unde	se	uneau	
cu	Piața	Sf.	Gheorghe.	Este	demn	de	reținut	faptul	că	roțile	acestuia	rulau	pe	șine	de	
fier,	ceea	ce	ușura	transportul,	iar	călătorii	nu	mai	erau	zdruncinați	ca	în	cazul	omnibu-
zului.	În	1896	s-a	decis	unirea	celor	două	nuclee	care	asigurau	transportul	bucureștean,	
iar	societatea	avea	să	se	numeascã	„Tramvaiele	unite	din	București”	care	deținea	acți-
unile	celor	două	concesiuni,	dar	administrarea	a	rămas	separată.	Anul	1950	a	marcat	
schimbarea	denumirii	în	„Întreprinderea	de	Transport	București”	(I.T.B),	nume	cu	care	
va	funcționa	timp	de	aproape	40	de	ani.	A	fost	prima	întreprindere	din	sistemul	urban	
care	a	organizat	o	sală	de	studii	de	circulație	și	de	sistematizare	a	orașului	și	a	colabo-
rat	cu	Institutul	Politehnic	București	pentru	acțiuni	de	supraveghere	și	dispecerizare	a	
circulației,	urmărind	îmbunătățirea	condițiilor	de	transport

	 Un	aspect	mai	puțin	cunoscut	din	istoria	transportului	bucureștean	este	faptul	că	România	
face	parte	din	primele	zece	țări	care	au	schimbat	tracțiunea	animală	cu	tracțiunea	electrică,	în	anul	
1894,	la	București.	Pe	9	decembrie	1894	se	dădea	spre	folosință	prima	linie	de	tramvai	electrică	cu	
fir	aerian	(cu	opt	vagoane	motoare	și	opt	remorci)	care	urma	traseul	Cotroceni	-	Piața	Sfântul	Ghe-
orghe	-	Calea	Moșilor	–	Obor.	
		 În	decembrie	1949,	se	introducea	prima	linie	de	transport	cu	troleibuze	în	București.	Anii	’50	
au	marcat,	odată	cu	înființarea	ITB,	o	mulțime	de	realizări	în	domeniu:	între	anii	1951	–	1953,	ingin-
erii	au	proiectat	celebrele	vagoane	pe	două	boghiuri,	numite	„Festival”,	în	cinstea	Festivalului	Mon-
dial	al	Tineretului	și	Studenților.	În	1956,	au	fost	introduse	mijloacele	de	transport	în	comun	pentru	
perioada	nopții,	iar	un	an	mai	târziu,	datorită	aglomerării	circulației	rutiere	pe	arterele	principale,	
tramvaiele	au	fost	înlocuite	cu	troleibuze.	Totodată,	fabricarea	de	troleibuze	intra	în	1959	în	sarcinile	
întreprinderii	bucureștene	„Tudor	Vladimirescu”,	numită	apoi	„Autobuzul”	și,	ulterior,	„Rocar”.	

	 În	1969,	Bucureștiul	se	putea	lăuda	cu	un	parc	auto	care	depășea	1.000	de	
autobuze	Liaz	(URSS),	Leyland	(carosat	în	Israel)	și	Skoda	Rto,	din	care	aproape	200	
erau	articulate,	 ”cu	burduf”	 (fabricate	 la	Atelierele	Centrale).	Odată	cu	dezvoltarea	
rețelei	de	transport	public,	a	apărut	firesc,	și	nevoia	de	personal	cât	mai	bine	pregătit.	
Prima	Școală	Profesională	a	ITB	a	fost	înființată	în	1967,	iar	Centrul	de	Calificare	în	
1984;	 „Manualul	Conducătorului	de	 tramvai	 –	 Tramvaiul	V3A”	 și	Regulamentul	de	
Exploatare	Tehnică	(RET)	pentru	funcția	de	conducător	de	vehicule	au	devenit	cărțile	
de	căpătâi	pentru	toți	cei	care	lucrau	în	domeniu.

 Anii	2000	au	marcat	schimbarea	titulaturii	de	ITB	în	RATB,	
iar	 în	 2018,	 prin	 transformarea	 fostei	 RATB	 în	 societate	 com-
ercială	pe	acțiuni,	 Societatea	de	Transport	București	 (STB	S.A)	
devine	un	operator	care	funcționează	pe	principii	europene	și	
asigură	transportul	public	pentru	circa	2,5	milioane	de	rezidenți.	
”Având	în	vedere	schimbările	climei	și	a	preocupării	constante	
de	a	reduce	poluarea	mai	ales	în	marile	orașe	ale	Europei,	S.T.B.	
se	alătură	marilor	companii	care	doresc	o	planetă	curată,	prin	
reducerea	emisiilor	de	carbon”	–	susține	conducerea	instituției.	
Astfel,	 în	anul	2018,	 compania	a	achiziționat	400	de	autobuze	
noi	 marca	 Otokar.	 De	 la	 începutul	 anului	 și	 până	 în	 prezent,	
numărul	traseelor	regionale,	operate	de	STB	SA	în	județul	Ilfov,	
s-a	dublat.

Sursa	foto:	Societatea	de	Transport	București	STB	S.A



Adrese	utile:

CLUBUL SENIORILOR SECTOR 1
Str.	Ion	Slătineanu	nr.	16,	sector	1 

Telefon:	021.210.50.18
Program	cu	publicul:	luni	-	joi	(10.00-15.00),	vineri	(9.00-13.00)	

CLUBUL SENIORILOR SECTOR 2
Sos.	Colentina	nr.	55	F	(în	incinta	Parcului	Plumbuita)

Telefon:	0770.799.834
Program	cu	publicul:	luni	-	vineri	(8.00-16.00),	joi	(8.00	–	17.00)

CLUBUL SENIORILOR „Codrii Neamţului” SECTOR 3 
Str.	Codrii	Neamțului	nr.	4,

Telefon:	021.345.64.09	/e-mail:	office@dgaspc3.ro 
Program	cu	publicul:	luni	-	vineri	(10.00-18.00)

CLUBUL SENIORILOR „Râmnicu Sărat” SECTOR 3 
Aleea	Râmnicu	Sărat	nr.	1

Telefon:	021.344.65.51	/e-mail:	clubulseniorilorrs@yahoo.com
Program	cu	publicul:	luni	-	vineri	(9.00-17.00)

CLUBUL SENIORILOR SECTOR 4
Strada	Covasna,	nr	3,	bis

Telefon:	0372.710.551	/	email:	clubul.seniorilor@dgaspc4.ro
Program	cu	publicul:	luni	-	vineri	(10.00-18.00),

CLUBURILE SENIORILOR SECTOR 6
Program	cu	publicul:	luni	-	joi	(9.00	-	15.00),	vineri	(9.00	–	13.00) 

Clubul	Seniorilor	“Mihai	Eminescu”,	Calea	Plevnei	nr.234	/	telefon:	0731.128.667
Clubul	Seniorilor	“Ioan	Slavici”,	Prelungirea	Ghencea	nr.28,	bl.C5,	parter	/	telefon:	0744.846.879
Clubul	Seniorilor	“Liviu	Rebreanu”,	str.	Murguţa	nr.2,	bloc	nr.	7,	parter	/	telefon:	0744.976.046

Clubul	Seniorilor	“Mihail	Sadoveanu”,	Bd.	Timişoara	nr.73,	bloc	C12,	parter	/	telefon:	0727.897.962
Clubul	Seniorilor	“Marin	Preda”,	Bd.	Uverturii	nr.89,	bl.	P16,	parter	/	telefon:	0738.854.422

Clubul	Seniorilor	“Ion	Luca	Caragiale”,	str.	Sergent	Lăţea	Gheorghe	nr.8,	bloc	C	52,	parter	/	telefon:	
0720.948.777

Broşura SENIORI DE BUCUREŞTI
Adresa	de	corespondență:	B-dul	Basarabia	nr.	37	–	39,	sector	2,	

București	(Arena	Națională,	intrarea	D	113,	etaj	1),	
Telefoane:	0755.045.777	/	0761.336.399	/	0763.315.177	/	0784.227.489

E–mail:	senioridebucuresti@cs-mb.ro	/	contact@cs-mb.ro
Facebook:	https://www.facebook.com/senioribucuresti/

www.cs-mb.ro


