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Acest exemplar se distribuie GRATUIT!

EDITORIAL
2019 a fost un an care s-a dovedit
pentru echipa mea, plin de provocări,
succese și multe, multe momente
fericite și emoționante. Am realizat cât
de important este să oferi dragostea
și atenția persoanelor vârstnice care
au nevoie de tine, cât de însemnate
sunt momentele în care nu se mai simt
singuri şi văd în jur oameni inimoşi, de
toate vârstele care se gândesc la ei. Am
alături o echipă entuziastă şi dedicată
necondiţionat oamenilor ale căror lacrimi
de bucurie înseamnă pentru noi toţi cele
mai frumoase şi de preţ daruri.
Sunt mândră că, numai în anul
trecut, peste 17.000 de seniori au
beneficiat de proiectele culturale şi social
– recreative ale CSMB, cu toţii purtând
acum, în minte şi în suflet, amintiri de
neuitat.
Mă bucură succesele proiectelor
permanente de care au beneficiat şi în
2019, mii de seniori: „Lumina ochilor, cea
mai importantă. Ochelari pentru vârsta
a treia” (1391 de beneficiari), „Împreună
de-o viaţă. Aniversarea căsătoriei 25,
50, 75 ani” (peste 4500 de cupluri), „Vieţi
Centenare” (un total de 104 de beneficiari,
la final de ianuarie 2020) şi, nu în ultimul
rând, cel mai nou proiect „Învinge
cancerul colorectal. Un test pentru viaţă”,
cu aproape 900 de beneficiari.
Exact acum un an, lansam
împreună cu Primăria Capitalei și cu
ISMB proiectul atât de frumos şi de
generos, „Învăţătorii seniori sărbătoriţi
în An Centenar”, prin care 364 de dascăli
cu 40 de ani vechime, au fost omagiaţi
şi premiaţi. Am adus cu toţii o reverenţă
„Seniorilor de 5 stele”, personalităţi
ale vieţii culturale, artistice, sportive,
medicale şi ştiinţifice din Bucureşti și i-am
omagiat pe seniorii care au împlinit 100 de
ani sau mai mult la Galele „Vieţi Centenare
– Vieţi de Poveste”. Ei sunt aceia care au
scris istoria secolului de Unire care își are
încă eroii printre noi; au învins trecerea
nemiloasă a timpului, cu marile sale
încercări şi au clădit ceva durabil pentru
o societate puternică, fiecare în felul
său contribuind la dezvoltarea acesteia.
Cum să nu ne mândrim cu faptul că,
urmare a demersurilor CSMB, domnul

Dumitru Comănescu (111 ani) a fost
declarat oficial „Cel mai vârstnic cetăţean
al Bucureştiului”?! Vom continua să le
dedicăm spații ample acestor oameni
de valoare care nu trebuie uitați, iar în
acest număr al revistei veţi avea ocazia să
citiţi despre fascinanta poveste de viaţă
a distinsei doamne centenare, Eugenia
Cernat, la 101 ani.
Şi datorită dumneavoastră am
avut ocazia să aflu despre fapte,
întâmplări, povestiri, să împărtăşesc
cu seniorii emoţii, sentimente şi
bucuria momentelor petrecute cu
ocazia
proiectelor
„Suflet
pentru
Suflet” sau „Senior pentru Senior”.
Am marcat împreună marea
sărbătoare
a
Bucureştiului,
la
aniversarea a 560 de ani de la prima
atestare documentară, cu ocazia unor
serii de concursuri de cultură generală
care ne-au dovedit cât de multe ştiţi
despre oraşul nostru drag. În numele
„Artei pentru Seniori” am fost împreună
la teatru, am asistat la spectacole de
muzică uşoară și populară, la concerte
de romanțe, muzică clasică și corală, neam adus aminte de Cenaclul Flacăra, am
adus „tributul” nostru marilor interpreţi
de muzică uşoară românească şi am trăit
„Vremea Colindelor”...
Am încheiat anul 2019 cu un
„Bucureşti în Sărbătoare”, cu o Capitală
luminată feeric, cu spectaculosul Târg de
Crăciun organizat de Primăria Capitalei,
prin CREART şi vizitat de peste un milion
de oameni şi cu cei aproape 100.000 de
bucureşteni care au ales să petreacă
noaptea dintre ani, pe ritmurile unei
veritabile Disco Night Fever, organizată
tot de PMB, prin ARCUB.
Sunt un om norocos și-i multumesc
lui Dumnezeu în fiecare zi pentru aceasta!
Fac parte dintr-o echipă unită, frumoasă,
formată din oameni dedicați, inimoși,
performanți, entuziaști și cu dorința de a
face lucruri bune pentru cei din jur!
Mulțumesc
doamnei
Primar
General Gabriela Firea pentru încrederea
acordată
şi
mulțumesc
tuturor
beneficiarilor proiectelor noastre pentru
că ne apreciază munca şi dăruirea!
Vă doresc tuturor un an mai bun!

Alexandra Dobre
Director General

Centrul pentru Seniori al Municipiului
Bucureşti
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PROIECTELE #CSMB aflate în derulare
Patru dintre proiectele Primăriei Capitalei lansate în anul 2018, care s-au bucurat de mare succes, continuă și în 2020.

ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru
viață este derulat în parteneriat cu Asociația Sănătate pentru
Comunitate și cu NEOLIFE Medical Center. Scopul acetui proiect
este implementarea unui amplu program de screening noninvaziv pentru cancerul colorectal, prin acordarea de teste
imunochimice medicale specifice, FIT. Un număr de peste
900 de beneficiari au efectuat până în prezent testele FIT în
baza voucherelor primite la înscriere, probele fiind aduse
către laboratoarele specializate de la NEOLIFE Medical
Center. În eventualitatea apariției unei suspiciuni, persoanele
respective sunt direcționate către medicii specialiști în vederea
efectuării unei endoscopii sau colonoscopii și a analizelor
anatomopatologice. Acest parcurs este oferit cu titlu gratuit,
costurile necesare derulării programului fiind suportate integral
de către instituțiile partenere.

Este îmbucurător faptul că, la mai bine de un an de la lansare (din
decembrie 2018), Proiectul VIEȚI CENTENARE a marcat de curând înregistrarea
celui de-al 104-lea beneficiar.
Decanul de vârstă și beneficiar al proiectului ”Vieți Centenare” este
Dumitru Comănescu (111 ani împliniți pe 8 noiembrie 2019), declarat
oficial ca urmare a
demersurilor CSMB,
”Cel
mai
vârstnic
cetățean al Capitalei”.
Seniorii
care
au împlinit 100 de ani
sau mai mult şi care
au domiciliul stabil în
București primesc un
premiu în bani și câte
o plachetă onorifică în
semn de „omagiu adus
vieții și contribuției
avute în dezvoltarea
societății”.
LUMINA OCHILOR, CEA MAI IMPORTANTĂ. Ochelari pentru vârsta
a treia a înregistrat până în prezent peste 2400 de beneficiari. Proiectul
prevede acordarea unui sprijin financiar pensionarilor domiciliați în Municipiul
București. Acesta constă în achiziția de ochelari de vedere, în valoare de
maximum 250 lei/net/beneficiar. Pensia trebuie să fie mai mică decât salariul
minim net pe economie, adică 1.346 lei.
Proiectul cu numărul cel mai mare de beneficiari este cel intitulat
ÎMPREUNĂ DE-O VIAȚĂ. Aniversarea Căsătoriei – 25, 50, 75 ani; 4780 de
cupluri până în prezent au primit câte o diplomă de onoare și un premiu în
valoare de 1.000 de lei net (25 de ani de căsătorie) și 1500 de lei net (50 de ani
de căsătorie). Premiul în valoare de 3.000 lei care ar fi trebuit acordat pentru
75 de ani de căsnicie nu s-a acordat până în prezent.
Adresele și programul de lucru pentru depunerea dosarelor pentru proiectele aflate
în derulare:
Bd. 1 Mai nr. 28 (cartier Drumul Taberei) / Program: luni - joi: 9:00 - 17:00
Proiecte:
• LUMINA OCHILOR, CEA MAI IMPORTANTĂ. Ochelari pentru vârsta a treia
• ÎMPREUNĂ DE-O VIAȚĂ. Aniversarea Căsătoriei 25, 50, 75 ani
• VIEȚI CENTENARE
• ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viață
Mai multe informații privind aceste proiecte și regulamentele de aplicare, puteți afla
accesând site-ul http://www.cs-mb.ro și FB https://facebook.com/senioribucuresti/

PROIECTELE #CSMB - Retrospectiva
evenimentelor anului 2019
17.000 de seniori bucureșteni au
beneficiat anul trecut de proiectele socialrecreative şi culturale inițiate de Primăria
Capitalei și derulate de Centrul pentru Seniori
al Municipiului București. Astfel, clipe minunate
trăite de seniorii noștri s-au transformat în
amintiri de neuitat, imortalizate de noi și
devenite acum imagini de colecție.

Comori muzicale româneşti

Marius Bodochi

Întâlnire cu Cezara Dafinescu

Corina Chiriac, Petre Geambașu, Doina
Spătaru, Alina Mavrodin Vasiliu, Marian Nistor
(Savoy), Ștefania Rareș, Aneta Stan, Gheorghe
Turda, apoi Prof.Univ.Dr. Monica Pop, Prof.Dr.
Mircea Penescu, scriitorul, gazetarul și omul
de televiziune Alexandru Mironov, marea
campioană olimpică Elisabeta Lipă, regizorul
muzical Alexandra Cepraga, dirijorul Voicu
Enăchescu, compozitorul și dirijorul Ionel
Tudor, textiera Andreea Andrei, creatorii Doina
Levintza și Dan Coma.
Cele două ediții ale galelor ”Vieți
Centenare” i-au adus în prim-plan pe seniorii
centenari bucureșteni care au învins trecerea
uneori nemiloasă a timpului, cei care au clădit
ceva durabil pentru o societate puternică,
fiecare în felul lui contribuind la dezvoltarea
acesteia. Ei sunt aceia care au lăsat în urma lor
povești de viață trăite cu decență și glorie, cu
demnitate și responsabilitate.
Gala VIEȚI CENTENARE

EMINESCU, Ziditorul Limbii Române

Împreună cu dumneavoastră l-am
sărbătorit pe ”EMINESCU, Ziditorul Limbii
Române”, ne-am lăsat purtați pe aripile
”Romanței”, gen muzical de patrimoniu al
culturii naţionale și am descoperit ”Comorile
muzicale românești”, i-am ascultat confesiunile
actriței Teatrului Național București, Cezara
Dafinescu și am adus omagiul, recunoștința
și respectul nostru marilor personalități ale
vieții culturale, artistice, sportive, medicale și
științifice, din Radio și Televiziune care au creat,
au dăruit, au schimbat și influențat destine şi
care au povești de viață remarcabile.

Este suficient să enumerăm numele
laureaților Galelor ”Seniori de 5 stele” sau
”Vieți de Poveste”, cu toții, veritabile exemple
de carieră și împlinire profesională, atitudine,
de modestie și conduită morală: actorii Adela
Mărculescu, Vladimir Găitan, Ion Dichiseanu,
regretata Florina Cercel, Costel Constantin,
Alexandru Lulescu, Ileana Popovici, interpreții
GALA SENIORILOR de 5 STELE

Gabriela Firea, Primar General şi Maria Costea
(100 ani) - Gala VIEȚI de POVESTE

Romanţa de uneşte

Alexandra Dobre, Director General CSMB şi
Gen. Bg.(rtr) Vasile Damian (101 ani)
Gen. Lt.(rtr) Ion Dobran (101 ani)
Alin Mavrodin-Vasiliu

Corina Chiriac

Gheorghe Turda

PROIECTELE #CSMB - Retrospectiva
evenimentelor anului 2019
Gala ÎNVĂȚATORII SENIORI SĂRBĂTORIȚI ÎN AN
CENTENAR

Andrei Păunescu

”Suflet pentru Suflet” a fost unul dintre
cele mai emoționante proiecte socio-educative
dedicate seniorilor și copiilor încadrați în
sistemul de protecție socială al Municipiului
București, iar proiectul social „Senior pentru
senior” a facilitat întâlnirile dintre rezidenții
căminelor de bătrâni cu seniorii activi și a
creat de noi oportunități de implicare socială

REMEMBER CENACLUL FLACĂRA

SENIOR PENTRU SENIOR

Emoționante au fost galele de excelență
în educație ”Învățătorii seniori sărbătoriți în
An Centenar” în cadrul cărora 364 de cadre
didactice (învățători, institutori, profesori
din învățământul primar de stat) cu peste
40 de ani vechime au fost premiate în semn
de respect și considerație pentru întreaga
activitate desfășurată în cariera de dascăl. ,,Neau învățat că începutul cunoașterii pornește
de la un stilou și prima literă din alfabet. Neau învățat că înainte să obții rezultatul, trebuie,
mai întâi, să cunoști structura problemei. Neau învățat că prin educație putem vedea partea
frumoasă a lumii. Lor, învățătorilor noștri, le
spunem Mulțumesc!” – a fost mesajul doamnei
Primar General Gabriela Firea, înscris pe fiecare
plachetă onorifică.

SUFLET pentru SUFLET

și de încurajare a unei atitudini solidare între
membrii aceleași generații. Și, ce poate fi mai
frumos decât să-ți trăiești ”Viața ca o comedie”?!
Tocmai din dorința de a veni în întâmpinarea
nevoii seniorilor de a participa activ la viața
culturală a Bucureștilor la evenimente care
au în prim plan artele spectacolului de teatru,
i-am invitat pe aceștia la câteva dintre cele
mai de succes spectacole de comedie cu
actori îndrăgiți. Am sărbătorit împreună ”Ziua
Universală a Iei” la Muzeul Național al Satului
”Dimitrie Gusti” și ”Ziua Internațională a
Persoanelor Vârstnice”, am celebrat ziua de 24
iunie dăruindu-le seniorilor ”Flori de Sânziene”,
iar pentru cei pasionați de artele plastice și
de istoria artei le-am pregătit o incursiune
prin ”Lumina spațiilor sacre” a ”Moștenirilor
brâcovenești”.

”Remember – Cenalcul Flacăra” a fost
spectacolul eveniment care a readus în primplan un fenomen emblematic și valențele
acestuia în cadrul culturii și artei românești, dar
și un ”Tribut marilor artiști” adus de interpretul
Adrian Enache.
Concursul de cultură generală ”Știi
unde locuiești? 560 de ani de București” a avut
ca tematică istoria celor 560 de ani de atestare
documentară a orașului București și celor 360
de ani de când acesta a devenit Capitala Țării
Românești.
Stii unde locuieşti? 560 de ani de Bucureşti

E VREMEA COLINDELOR

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

De sărbători, la Sala Savoy a Teatrului
de Revistă ”Constantin Tănase”, corurile reunite
ale Cluburilor Seniorilor ”Codrii Neamțului”
și ”Râmnicu Sărat” din sectorul 3, respectiv
ale Cluburilor Seniorilor ”Mihai Eminescu” și
”Mihail Sadoveanu” din sectorul 6 ne-au amintit
tuturor că ”E vremea colindelor”…

INFORMAŢII de interes general privind programele și proiectele
instituțiilor publice aflate în subordinea Primăriei Capitalei
Primăria Capitalei, măsuri cu rezultate concrete pentru combaterea poluării din Bucureşti.
Încă din primele luni de la preluarea mandatului, Primarul
General Gabriela Firea a dispus măsurile necesare privind
reducerea nivelului de noxe și protecția sănătății locuitorilor
Capitalei. Au fost prevăzute investiții și proiecte complexe în
vederea schimbării semnificative a calității aerului al cărui indici
reprezintă valori de moment înregistrate de către stațiile fixe de
monitorizare (Primăria Capitalei nu gestionează aceste stații),
prin alte metode de măsurare decât cea gravimetrică, fiind deci,
nevalidate.
În ultimii trei ani s-au luat o serie de măsuri cu rezultate
concrete pentru combaterea poluării din Bucureşti și anume:

Vinieta OXIGEN este proiectul prin care Capitala se
aliniază altor oraşe europene care, prin introducerea unor taxe
de poluare au obţinut rezultate în ceea ce priveşte reducerea
poluării şi au condus şi la descongestionarea traficului rutier în
zonele centrale. Astfel, maşinile sub Euro 4 vor plăti Vinieta Oxigen
din 2021, iar mașinile sub Euro 3 nu vor mai avea acces în centrul
orașului. De asemenea, mașinile ”non-euro”, adică Euro 1 și Euro
2 nu vor mai putea circula în București începând cu 1 ianuarie
2022; pentru cele Euro 3 restricția intră în vigoare din anul 2024.
Sunt exceptate de la plata vinietei scuterele şi motocicletele, dar
şi autovehiculele cu norma
de poluare Euro 3 care
funcţionează cu sisteme
GNL, GNC şi GPL. Sumele
colectate
prin
această
vinietă vor fi alocate exclusiv
pentru
implementarea
altor măsuri de protejare a
mediului și anume:
• achiziţia de mijloace de transport în comun moderne şi
nepoluante;
• recuperarea și refacerea spaţiilor verzi din Capitală;
• realizarea unei reţele de infrastructură rutieră destinatate
vehiculelor alternative (biciclete, trotinete).
Până în prezent s-au acordat 4.194 din cele 5.000 de ecovouchere în valoare de câte 9.000 lei fiecare, în cadrul programului
pentru eliminarea din traficul bucureştean a autovehiculelor
cu grad ridicat de poluare. Pentru că interesul este crescut se

pregătește o a doua etapă a programului.

830 de noi mijloace de transport în comun

O altă masură menită să ducă la reducerea poluării este
modernizarea mijloacelor de transport în comun. Parcul auto
al STB S.A. a crescut considerabil în ultimii trei ani: PMB şi-a
asumat achiziționarea a peste 800 de noi mijloace de transport,
pentru care au fost alocate sume provenite din bugetul local,
din fonduri europene
nerambursabile și fondul
pentru mediu.
”Transportul
public a fost de la bun
început pe lista mea
de priorități” – a spus
Primarul
General,
Gabriela Firea. ”Peste
2.000.000 de bucureșteni
folosesc zilnic serviciile
de transport public local pe care le asigură Primăria Capitalei, prin
STB SA, cel mai mare operator de transport public din România,
care, deși vital pentru bunul mers al Capitalei, a fost privat de
investiții ani la rând”. În București circulă deja 400 de autobuze
noi Euro VI, alte 130 de autobuze hibrid Mercedes Benz vor circula
în primăvara acestui an şi
se vor mai achiziţiona 100
de troleibuze moderne,
cu
autonomie,
din
gama de 12 metri, 100
de autobuze electrice
şi 100 de noi tramvaie.
”Sunt obiective realizate
concret, nu doar planuri
pe hârtie, iar vestea este
bună nu doar pentru
călători, care beneficiază de condiții mai bune de transport,
ci și pentru angajați, întrucât o societate performantă asigură
stabilitatea locului de muncă” – a menționat Primarul General.
În prezent, STB SA operează zilnic cu 192 de linii de
transport, dintre care 41 sunt linii regionale, cu 1.200 autobuze,
200 troleibuze și 290 tramvaie.

Alte măsuri de îmbunătăţire a calitaţii aerului:

• Realizarea de culoare unice, prin separarea căii de rulare,
pentru patru dintre liniile de tramvai cu utilizare intensă: 1, 21,
41 şi 32. Urmează implementarea pe linia 47. Beneficiile sunt
evidente: tramvaiele circulă cu o frecvență mai bună și au fost
eliminate blocajele pe calea de rulare a acestora: la linia 21, de
exemplu, capacitatea de transport a crescut cu 20% (aproximativ
2.700 de călători pe oră și sens).
• Lansarea aplicației ”INFOSTB. Ajungem împreună la
destinație”, cu ajutorul căreia utilizatorii își pot configura foarte
ușor traseele disponibile până la destinația aleasă, primesc
informații despre sosirea vehiculelor în stații și despre timpii de
călătorie și economisesc timp alegând cea mai rapidă rută până
la destinația dorită. Prin intermediul aplicației bucureștenii pot
achiziționa și titluri de călătorie, prin sms, card bancar sau alte
aplicații electronice de plată. Utilizatorii au astfel acces la o rețea
de transport cu peste 190 de linii urbane și regionale și peste
1500 de vehicule care circulă în București și zona metropolitană.
• Managementul Traficului - Semaforizare inteligentă.
Sistemul a fost preluat în vara lui 2016 cu 170 de intersecții
în sistemul de management inteligent al traficului, din totalul de

450 de pe raza Municipiului București realizate în decursul a 10
ani. În prezent, sunt introduse 230 de intersecții funcționale în
Sistemul de semaforizare inteligentă. Numai în anul 2019 au fost
montate 600 de semafoare noi, 200 de stâlpi, 77 de camere video,
peste 300 de dispozitive acustice pentru nevăzători la trecerile
de pietoni semaforizate, precum și 674 ”bucle inductive” pentru
contorizarea traficului, fiind instalată fibră optică în lungime de
peste 25 km.

INFORMAŢII de interes general privind programele și proiectele
instituțiilor publice aflate în subordinea Primăriei Capitalei
• Deblocarea arterelor prin ridicarea
mașinilor staționate neregulamentar și
care blochează circulația vehiculelor de
intervenție în caz de urgență, ambulanțe
sau mașini de pompieri, accesul în spitale,
școli, instituții publice, al mijloacelor
de transport public și al utilajelor de
deszăpezire și de salubrizare.
• Transport alternativ cu vouchere
și piste pentru biciclete. Primăria Capitalei
a acordat în perioada 2017 - 2019, peste
30.000 de vouchere pentru achiziţionarea
de biciclete. De asemenea, se derulează
proiectul privind realizarea a patru trasee
de piste de biciclete cu o lungime totală de
aproape 50 km. Pentru toate traseele au
fost realizate proiectele tehnice, acestea
fiind în diferite faze de execuție a lucrărilor

• Autobuze școlare pentru elevi.
La iniţiativa Primarului General a
demarat în toamna anului trecut un proiect
– pilot care s-a dovedit în scurt timp unul de
succes. Este vorba despre autobuzul școlar
pentru transportul celor 2.500 de elevi din
ciclul primar și secundar de la Școala nr.
195 (Hamburg) din sectorul 3, cea mai
mare şcoala din Bucureşti. Proiectul a
avut scop decongestionarea traficului în
zonă, reducerea poluării și o alternativă
în sprijinul părinților care să nu mai sunt
nevoiți să își ducă și să își ia copiii de la
școală cu autoturismele personale, la ore
de vârf. Rezultatele au fost peste așteptări,
media zilnică fiind de peste 1000 de elevi
care folosesc acest mijloc de transport.
Astfel, dacă jumătate din ei erau aduși de
părinți cu mașina, înseamnă că în zona
respectivă circulă în medie, zilnic, cu 500
de mașini mai puțin. Din 13 ianuarie 2020,
alte cinci școli din București (două instituţii
de învăţământ din sectorul 1 al Capitalei
şi alte trei din sectorul 6) beneficiază de
autobuze școlare. La ora actuală peste
6.000 de elevi folosesc autobuzul şcolar.

• Continuă reparațiile la fațadele
monumentelor istorice, iar elementele
decorative se restaurează în ateliere
special amenajate. La începutul lui 2018
erau demarate lucrări la cele patru imobile,
clasate ca monumente-istorice din Strada
Blănari nr. 2, 6, 8 și 10, "umbre" ale unor

clădiri impunătoare, de patrimoniu
construite acum peste 130 de ani. Toate se
aflau într-un stadiu avansat de degradare
și erau un pericol real pentru trecători.
Imobilul de pe Blănari nr. 10 a fost consolidat
în doar 9 luni de la începerea lucrărilor,
nu în 36 de luni așa cum era prevăzut
inițial. A fost refăcută și fațada clădirii
monument – istoric de pe Calea Victoriei
48–50 cunoscută pe vremuri ca Palatul
Imobiliara (foto), aflată vis-à-vis de Palatul
Telefoanelor. Proiectată de arhitectul

trebuie refăcute cât mai aproape de cele
originale. Astfel, Compania Municipală
Consolidari S.A. lucrează cu 30 de specialiști
și meșteri ipsosari, în trei ateliere special
amenajate pentru asemenea restaurări.
În atelierele de reconstruire și refacere a
ornamentelor arhitecturale vechi, meșterii
pot reconstitui orice fel de model din
ispsos sau beton, preluat de pe fațadă sau
din interiorul clădirii. De cele mai multe
ori, aceste elemente trebuie refăcute total
din cauza deteriorărilor.
Pentru a crea un nou element
arhitectural, meșterii identifică mai întâi
ornamentele deteriorate și le demontează
din locul unde au stat chiar și zeci de ani.
Piesa originală este recondiționată, se ia
mulajul și se transformă în matriță. Noile
elemente sunt astfel replicate, unele chiar
de zeci de ori. La ora actuală se lucrează
la restaurarea elementelor decorative
(pilaștri, capiteluri, coloane, baze de
coloane) pentru fostul Hotel Bristol
(construit în 1906) din strada Academiei
nr. 3-5; la clădirea din Calea Moșilor nr.
27 se lucrează la realizarea matrițelor
elementelor de pe fațadă (baluștrii, chei
de boltă, frontoane, console).

Primăria Capitalei are incluse în
programul de reducere a riscului seismic
peste 200 de clădiri, adică peste jumătate
dintre cele 349 de clădiri încadrate în clasa
1 de Risc Seismic.

Paul Smărăndescu, unul dintre adepții
stilului neoromânesc, aceasta a găzduit
la începutul anilor 1900 Cinematograful
Select, cel mai elegant cinema din Capitală.
Lucrările de consolidare sunt avansate
și la clădirea din Calea Moșilor nr. 27, iar
alte trei imobile din Calea Victoriei nr.
54, Splaiul Independenței nr. 56 și Bd.
Regina Elisabeta nr. 16, au fost incluse în
programul de refacere a fațadelor.
Marea majoritate a clădirilor
incluse în programul de reducere a riscului
seismic sau în programul de refacere a
fațadelor prezintă degradări majore și în
ceea ce privește elementele arhitecturale.
Și pentru că aceste clădiri sunt clasate
drept monument-istoric și au o valoare
inestimabilă,
elementele
decorative

Sursa foto: pmb.ro
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SĂNĂTATEA NU ARE VÂRSTĂ
Temperaturile scăzute și
fenomenele meteorologice
specifice
sezonului
rece
reprezintă pentru persoanele
vârstnice cu un sistem
imunitar
scăzut
factorii
declanșatori pentru multe
dintre afecțiunile frecvente
ale perioadei de iarnă.
Răcelile, virozele respiratorii,
pneumopatiile, gripa și alte
afecțiuni acute din sfera ORL
Dr. Carmen Buşneag
reprezintă așa numitele ”boli
de sezon”, a căror incindență crește în aceasta perioadă a anului din
cauza aerului rece, scăderii imunității locale sau generale a organismului
și a circulației favorizate a germenilor.
Trebuie să știți faptul
durere în gât;
că răceala obișnuită sau rinita
virală pot fi determinate
congestia nasului și a sinusurilor;
de peste 300 de virusuri.
mucus gros și uneori decolorat;
Simptomele
se
manifestă
treptat și pot include:
rinoree (atunci când curge nasul);
strănut;
tuse sau răgușeală.

Afecțiuni de sezon

Așadar, sinuzita, bronșita și pneumonia sunt toate afecțiuni
ale aparatului respirator, iar gripa care debutează brusc cu febră, tuse,
durere în gât, secreții nazale, dureri musculare, oboseală și, uneori,
vărsături și diaree sau infecțiile digestive (produse de virusuri precum
”norovirusul”, care este contagios și provoacă vărsături și diaree) sunt
forme grave ale afecțiunilor de sezon.
“Potrivit
unor
studii, s-a descoperit
că atât virusurile care
determină banala răceală,
cât și cele care provoacă
gripa se pot multiplica
și răspândi mai ușor în
condiții de temperaturi
scăzute și umiditate” –
spunea Dr. Craig Jones,
specialist ORL la Harvardaffiliated Massachusetts
Eye and Ear. ”Aerul
rece reduce circulația sângelui la nivelul mucoaselor nasului, gâtului și
plămânilor, ceea ce poate diminua răspunsul sistemului imunitar. Și, pe
măsură ce înaintăm în vârstă, dezvoltăm alte afecțiuni, precum artrita,
se diminuează atenția și energia sistemului imunitar, distrăgându-l din
a combate infecția”.

Atenție la expunerea îndelungată și repetată la frig!
Cardiacii trebuie să evite ieșirile din
casă dimineața devreme și seara târziu, atunci
când temperaturile sunt foarte scăzute;
este recomandată și evitarea trecerii bruște
din încăperi supraîncălzite la temperaturi
foarte scăzute din mediul ambiant, în aceste
condiții existând riscul apariției spasmului
coronarian (preinfarct sau infarct), a crizelor
de angină pectorală sau a accidentului

vascular cerebral.
"Dacă sunt nevoiți să iasă din casă, cei
care suferă de afecțiuni cardiovasculare nu
trebuie să se expună brusc la temperatura
scăzută. Agravarea bolilor cardiovasculare,
precum
cardiopatia
ischemică
sau
hipertensiunea arterială, crizele de angină
pectorală, dar și cresterea frecventei
accidentelor vasculare cerebrale, nu sunt

deloc de neglijat. Ieșirea din locuință se face
treptat, fără efort, iar hainele groase, căciula,
mânușile și un fular în jurul gâtului, care să
acopere gura și nasul, pentru a nu inhala aer
rece, reprezintă amănunte esențiale pentru a
preveni afecțiunile de sezon” - atrage atenția
Conf. Univ. Dr. Carmen Bușneag, medic
primar, medicină de familie, Doctor în Științe
Medicale.

Ce se întâmplă cu organimul nostru în momentul expunerii la temperaturi scăzute?
Odată cu înaintarea în vârstă, corpul
uman tinde să producă mai puțină căldură,
de aceea expunerea îndelungată și repetată
la frig poate perturba circulația periferică. În
aceste condiții vasele sanguine, în special
arterele periferice, îşi micşorează diametrul
(vasoconstricţie), iar muşchiul inimii este
suprasolicitat, pentru că este nevoit să

pompeze cu o mai mare dificultate sângele.
”Expunerea îndelungată și repetată la
frig sau la vânt puternic pot perturba circulația
periferică, pot genera probleme cardiovasculare
și pot provoca seniorilor afecțiuni respiratorii,
precum bronșite, faringite, amigdalite, sinuzite
și chiar pneumonie. Pe fondul unor afecțiuni
mai vechi pot apărea și alte complicații” - Conf.

Univ. Dr. Carmen Bușneag.
Tot din cauza frigului și a alternanței
cald/rece, astmaticii sunt și ei puși la grea
încercare,
îngustarea
căile
respiratorii
determinând apariția crizelor de astm sau a
episoadelor de tuse accentuată.

Cum putem preveni afecțiunile sezonului rece?
VACCINUL ANTIGRIPAL
Dr. Carmen Bușneag este de părere că
toate aceste neplăceri și complicații pot fi evitate
și prin respectarea unor măsuri simple, una dintre
acestea fiind vaccinul antigripal, care trebuie
administrat obligatoriu persoanelor trecute de 65
de ani.

MĂSURI GENERALE DE PREVENȚIE:

Vaccinarea antigripală sau pneumococică reprezintă
măsura preventivă cea mai eficientă în prevenirea
gripei. Vaccinul antigripal este unul tetravalent, adică
conține 4 tulpini, așa cum a fost recomandat de către
OMS;
Pentru persoanele de peste 65 ani vaccinul se
administrează gratuit;
Administrarea este injectabilă, intramuscular, în
mușchiul deltoid (în braț), nu este dureroasă și nu are
efecte secundare;
Imunitatea se instalează în aproximativ două
săptămâni, de aceea este necesar ca vaccinul să se
administreze înainte de declanșarea epidemiei de
gripă.

consumul de fructe și legume bogate în vitamina C, completate cu suplimente nutritive (multivitamine cu
minerale);
un regim alimentar sănătos;
hidratare corectă sau evitarea deplasărilor inutile prin frig și aglomerație, gripa și alte astfel de
complicații putând fi evitate;
evitarea tratamentelor agresive şi repetate cu antibiotic;
evitarea spaţiilor închise şi a sedentarismului prelungit.

Sursa foto: Shutterstock, arhiva personală

Proiecte derulate de Primăria Capitalei prin ASSMB
Afecțiunile lombare, tratate cu un aparat
minune - Neurostimulatorul
Centrul Clinic de Boli Reumatismale Dr. Ion Stoia este
singurul spital de reumatologie din România, în extinderea,
modernizarea și dotarea căruia Primăria Capitalei a investit
peste 1,5 milioane de euro. Și aceasta pentru că, practic,
bolile reumatice reprezintă a doua categorie de afecțiuni ca
frecvență după cele cardiovasculare.

Neurostimulatorul pentru afecțiunile lombare
de la Spitalul de Boli Reumatismale
”Dr. Ion Stoia” este unic în sistemul de sănătate
din România!
Aparatul a fost achiziționat de Primăria Municipiului
Bucureşti, prin Administrația Spitalelor și Serviciilor
Medicale București ASSMB și este destinat tratamentului
pacienților cu afecțiuni lombare de tip degenerativ, cauzate
de boli reumatice.
Neurostimulatorul scanează și detectează punctele
nevralgice de pe coloană, pe care apoi le electrostimulează
cu ajutorul curentului electric. Detecția punctelor
individuale se face pe baza unei hărți a zonei dureroase,
iar tratamentul este specific fiecărui pacient. O procedură
durează aproximativ 40 de minute. Această procedură vine
în completarea altor tratamente ale durerilor lombare,
atunci când metodele obișnuite nu dau rezultatele scontate.
Este contraindicată pentru bolnavii care au proteze metalice
sau leziuni cutanate.
Peste jumătate din bolnavii tratați cu ajutorul
neurostimulatorului sunt din București, iar restul din țară,
vârsta medie a acestora fiind de aproximativ 40 de ani,
persoane tinere, aflate în plină activitate profesională.
Pacienții sunt programați pe baza biletului de

trimitere pentru reumatologie și sunt internați în regim
continuu sau de zi. Mai mult de trei sferturi din pacienții
care au urmat procedurile cu acest neurostimulator au
simțit o ameliorare rapidă a durerilor.

Numărul pacienților cu dureri de spate, tineri și vârstnici, a crescut alarmant în ultimii doi ani.
Aproape 2.000 de pacienți cu dureri lombare și cu
hernii de disc, aflate în stadiu non chirurgical, s-au tratat
în decurs de un an cu ajutorul neurostimulatorului.
Pentru că bolile reumatice reprezintă a doua categorie de
afecțiuni ca frecvență, după cele cardiovasculare, Spitalul
”Dr. Ion Stoia” are o adresabilitate foarte mare.
Aproximativ 60% dintre pacienții care ajung la acest
spital provin din alte părți ale țării, nu din București.
Astfel unitatea face aproximativ 10.000 de internări pe
an, dintre care 4.000 de internări continue și 6.000 de
internări de zi. De asemenea, medicii oferă aproximativ
6.000 de consultații anual, iar în laboratorul propriu se fac
aproximativ 100.000 de analize. ”Acest volum de muncă
poate fi realizat pentru că există circuite funcționale, există
protocoale de lucru pe care le respectăm” - a subliniat
Conferențiar Doctor Cătălin Codreanu, managerul
Centrului Clinic de Boli Reumatismale ”Dr. Ion Stoia”.
Sursa foto: assmb.ro
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EDUCAŢIE FINANCIARĂ
Despre serviciile bancare dedicate pensionarilor
În articolele anterioare am abordat
tematica produselor bancare de cont curent, și
anume: contul curent/pachetele de cont curent
și serviciile de bancă la distanță, urmând să
încheiem acest capitol cu informații despre
cardurile de debit.
Există două tipuri de carduri bancare:
carduri de debit și carduri de credit, iar în
acest articol vom prezenta avantajele utilizării
cardurilor de debit.
Cardul de debit reprezintă un
instrument de plată, atașat la contul curent
și oferă acces la banii depuși în conturile
curente sau la o linie de credit acordată de
bancă pe contul curent denumită overdraft
(descoperit de cont sau limită de credit). Astfel
spus, existența unui card este condiționată
de existența unui cont curent, pentru că acea
,,bucățică de plastic” este o extensie a contului

curent și permite accesul la sumele
deținute, prin intermediul mijloacelor
electronice:
bancomate,
POS-uri
(dispozitive de plată la comercianți),
plăți online, etc.
Cardul de credit este un
instrument de plată numit și card de
cumpărături, prin care ai acces la o linie
de credit oferită de bancă, dispusă întrun cont de credit.
Cardurile reprezintă o soluție
facilă și sigură de administrare
a sumelor de bani pe care orice
persoană fizică sau juridică trebuie să
le gestioneze în fiecare lună în vederea
efectuării încasărilor și plăților. Clienții
au acces la orice oră la sumele deținute în
conturile curente prin utilizarea cardurilor în
rețeaua de bancomate (ATM-uri) în vederea

retragerii în numerar a sumelor disponibile
și prin utilizarea acestora în sistemul de plăți
directe și/sau online (pe internet).

Plăți cu cardul
Cea mai importantă funcție a cardurilor
este plata cumpărăturilor sau serviciilor la
comercianți.

Vânzătorul sau deținătorul cardului
trece cardul printr-un dispozitiv denumit
POS (dispozitiv electronic de plată), după
care se va solicita, introducerea codului PIN
pentru a se valida tranzacția. După tastarea
codului, aparatul confirmă efectuarea plății și
eliberează o chitanță în două exemplare. Ideal
ar fi ca fiecare client să verifice suma înscrisă
pe chitanță, să o semneze și să păstreze un
exemplar. În prezent, majoritatea cardurilor
au încorporată tehnologia contactless care
permite efectuarea plăților instant, fără
introducerea codului PIN al cardului, în limita a
maxim 100 lei la fiecare plată.
Prin urmare, infrastructura bancară
permite efectuarea oricărei plăți prin

intermediul dispozitivelor de plată (POS)
disponibile la comercianți sau agenți economici
fără comisioane percepute de bancă sau alte
entități intermediare.
De asemenea, plata facturilor de utilități
este facilitată prin punerea la dispoziție a mai
multor modalități de achitare prin intermediul
cardului, de exemplu prin utilizarea rețelei
de bancomate și roboți multifuncționali ai
băncilor care permite introducerea manuală a
datelor de pe factură sau scanarea automată
a codurilor de bare de pe facturi imprimate
pe hârtie sau digitale. De asemenea, cardul
poate fi utilizat pentru plata facturilor la agenți
economici parteneri ai furnizorilor de utilități.

Plăți cu cardul în străinătate
În vacanțe este recomandat să nu se plece cu toți banii necesarii în portofel deoarece
cardurile bancare sunt mult mai sigure și permit lejeritatea de a adapta cheltuielile în funcție de
nevoi. Plata cu cardul la orice comerciant în străinătate nu este comisionată aplicându-se cursuri
de schimb valutar favorabile pentru client comparativ cu cele din casele de schimb valutar.
Retragerea în numerar de la bancomat (ATM) este comisionată conform listei/ghidului de
tarife și comisioane a băncii care a emis cardul, adică banca unde este deschis contul curent și
cardul atașat.

Cumpărături online cu cardul
Pentru efectuarea cumpărăturilor
online sigure și pentru prevenirea fraudelor
este important ca deținătorii cardurilor să
se asigurare că activează cardul pentru
utilizarea online conform standardelor
și reglementările de securitate ale băncii
emitente. După activarea cardului,
este recomandată înrolarea cardurilor
în sistemul 3D Secure, platformă care
presupune crearea unei parole de
siguranță iar pentru fiecare plată online
care se efectuează se va deschide automat
un ecran de confirmare a comenzii în
cadrul căruia trebuie introdus codul de
verificare transmis pe telefonul clientului
sau după caz, o parolă de siguranță setată
în cadrul platformei.
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Fiecare bancă are propria ofertă
dedicată cardurilor de debit însă tipurile
de carduri și caracteristicile acestora sunt
comune și presupun aceleași condiții
de utilizare, acest fapt se datorează
corporațiilor internaționale ale emitenților
de carduri: VISA și MASTERCARD sub sigla
cărora sunt emise majoritatea cardurilor la
nivel mondial.
Diferențele
dintre
carduri
pornesc de la limitele maxime de sume
care pot fi tranzacționate într-un anumit
interval de timp, dar și cele referitoare la
accesibilitatea plăților online efectuate
pentru achiziția serviciilor și produselor;
ideal este ca fiecare client să aleagă un
card potrivit nevoilor sale de utilizare.

Sursa foto: Shutterstock

SENIORI DE 5 STELE
EUGENIA CERNAT - Secretele unei existențe de poveste, la aproape 102 de ani
Biroul de relaţii cu Famila Cernat, Răsvan, Eugenia şi
publicul CSMB din Bd. 1 Manuela.
Mai nr. 28 primea vizita
insolită a distinsei doamne
Centenare Eugenia Cernat
care împlinise 101 ani și
care a ţinut să vină personal
pentru a-şi depune dosarul
în
cadrul
Proiectului
”Vieți Centenare”, iniţiat
de Primăria Capitalei şi
derulat prin Centrul pentru
Seniori al Municipiului
Bucureşti. Dânsa a fost
însoţită de fiul său, celebrul
dirijor de muzică simfonică
şi de operă Răsvan Cernat,
fost director al Operei
Naţionale Bucureşti şi
al Teatrului Naţional de
Operă şi Balet „Oleg Danovski” din Constanţa şi de Prof.
Univ.Dr. Manuela Cernat, reputat critic de film.
Fiică, soție, noră, mamă și soacră de celebrități
Eugenia Cernat s-a născut pe 19 iunie 1918 la Galați şi
este fiica celebrei soprane de coloratură Margareta Metaxa
(1895 - 1977), membră fondatoare a Operei Române din
Bucureşti, în 1921.
Atunci a debutat în
”Lohengrin”, spectacolul
inaugural dirijat de
marele George Enescu.
A fost una dintre vocile
celebre ale teatrului
liric
românesc
în
perioada interbelică, aplaudată și pe alte marile scene lirice
internațioanle; doi ani a cântat la Scala din Milano. Deși a
fost a fost o stea a Operei bucureștene, în 1948, pentru că
nu a acceptat să se înscrie în PMR (Partidul Muncitoresc
Român) a fost pensionată forţat, cu o pensie derizorie…
După zece ani, ca o reparație morală, la aniversarea a 35
de ani de activitate artistică a susținut un spectacol festiv
– ”Traviata”, iar la final spectatorii s-au suit pur și simplu cu
picioarele pe scaune să o ovaționeze. Tatăl, Eugen Metaxa a
fost Inspector General al Poștelor. Amândoi bunicii doamnei
Eugenia Cernat erau greci de origine, din insula Kefalonia,
stabiliți în România secolului XIX.
A trăit într-un mediu artistic, în casa familiei Cernat,
mari artiști ai vremii, muzicieni şi renumiți solişti de operă,
fiind prezenţe obişnuite. Deşi a absolvit Facultatea de
Litere a Universității din București, fiind studentă a lui
George Călinescu, Eugenia Cernat a fost nevoită ca, după
schimbarea regimului, să aibă o meserie care să o ajute
să supravieţuiască. A absolvit și Facultatea de Chimie
Industrială, a devenit inginer chemist și a lucrat în industria
alimentară. A fost Inginer Șef la Trustul de Produse
Alimentare și a contribuit la lansarea celebrei băuturi
răcoritoare CICO.
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S-a căsătorit cu arhitectul Alexandru Cernat care avea
să ajungă decanul de vârstă al arhitecților din România,
profesând până la 93 de ani, când s-a prăpădit. Tatăl său (și
socrul Eugeniei Cernat) a fost colonelul Constantin Cernat
(1882 - 1960), o personalitate marcantă a României. Licenţiat
în Drept, cu numeroase specializări la Paris și Londra, Erou
al Marelui Război (a participat la Primul Război Balcanic în
1913 și a luptat în Războiul pentru Întregirea Neamului,
1916-1918) și a fost Prim Comisar Regal în timpul domniei
Regelui Ferdinand I.
În 1936 a devenit, în
vremea Regelui Carol
al II-lea, Director
General al Siguranţei
Statului și director
al
Administraţiei
Penitenciarelor.
Avea să fie ucis în
Arh. Alexandru Cernat şi ing.Eugenia Cernat, alături
bătaie, la 78 de ani,
de fiul lor Răsvan Cernat la premiera spectacolului
în
timpul represiunii
"Olandezul Zburator", dirijat de el (Opera Română
Bucureşti, 2000)
comuniste de la
închisoarea Gherla unde se afla de 12 ani… În 1945, Eugenia
Cernat l-a adus pe lume pe Răsvan. ”M-am născut cu o
claviculă ruptă pentru că mamei, însărcinată în luna a noua,
i-a ieșit în cale, pe stradă, o patrulă de soldați sovietici și
unul din ei, așa, din senin, a izbit-o cu piciorul în burtă” –
mărturisea după ani, Răsvan Cernat.
Dublu
licențiat
al
Conservatorul
“Ciprian
Porumbescu” din București (Arta Dirijatului, în 1967 și
Compoziție, în 1972) și Doctor în Muzicologie al Universității
“George Enescu” din Iași, Răsvan Cernat are un bogat
palmares național și internațional. A studiat în paralel arta
dirijatului cu Constantin Bugeanu și Iosif Conta și a făcut
stagii de perfecționare cu celebrii Franco Ferrara la Veneția și
Sergiu Celibidache
la Bologna și Paris.
După ce a
debutat în 1975 la
pupitrul Orchestrei
Filarmonicii
din
Oradea,
Răsvan
Cernat a fost de-a
lungul
carierei,
Prim
Dirijor
al
Operei Naționale
București, al Filarmonicii “Gheorghe Dima” Brașov, Operei
Naționale Iași, Filarmonicii “Marea Neagră” și al Teatrului
Național de Operă și Balet “Oleg Danovski” din Constanța și al
Teatrului Național
de Operă și Balet
“Maria Bieșu” din
Chișinău.

Sursa foto: arhiva
personală

Are la activ peste 1500 de concerte simfonice, vocalsimfonice, spectacole de operă și balet în întreaga lume.
A predat Arta Dirijatului și a susținut Clasa de Orchestră
la Universitatea Națională de Muzică București și Clasa
de Operă la Academia de Muzică din Iași. Compozitor de
muzică de cameră, lieduri şi muzică de film, a fost premiat
și decorat cu ordinul “Steaua României” în grad de Ofițer,
cu Medalia Culturală Franceză “14 Juillet” și cu Premiul
Național de Dirijat “Ionel Perlea”, fiind primul laureate al
celebrului concurs, în 1975. Pe 23 februarie 2020 va împlini
75 de ani.
		Prof.Univ.Dr. Manuela Cernat, nora
doamnei centenare este istoric şi critic de film, eseist,
scenarist și scriitor. Se trage dintr-o familie de intelectuali,
tatăl său, scriitorul Iosif Igiroșanu, fiind diplomat de carieră,
iar mama, Anda Boldur, sculptoriță. A absolvit în 1968
Facultatea de Teatrologie-Filmologie din cadrul IATC, iar în
1974 a obținut Doctoratul în Filologie cu o temă despre Istoria
Filmului. Este autoarea volumelor ”Filmul şi armele, Arms
and the Film” și ”Jean Negulesco - Un român la Hollywood”.
Profesor universitar la UNATC, cercetător științific la
Institutul de Istoria Artei al Academiei Române, Manuela
Cernat este membră în jurii internaţionale şi naţionale de
festivaluri de film și televiziune, la Cannes, Berlin, Veneția,
San Sebastian, New Delhi. A scris poveşti religioase pentru
copii și mii de articole în presa română şi internaţională, a
tradus autori celebri şi piese din dramaturgia universală.
Este fondatoarea Festivalului Filmului de la Costinești,
Președinte fondator al SEECS (South Eastern European
Cinema Schools) și Vice-președinta Sociétée Européenne
de Culture, membră
a Uniunii Scriitorilor și
a Uniunii Cineaștilor,
fiind și Comandor al
Ordinului
„Meritul
Cultural” și Cavaler al
Ordinului ”Stella della
Solidarietà Italiana”.
”Cheia longevității mele a fost gimnastica zilnică;
trupul trebuie pus în permanență în mișcare, iar efortul
fizic cotidian te ține tânăr până la adânci bătrâneți”.
					
Eugenia Cernat, 101 ani

Am aflat câteva dintre secretele unei existențe
centenare chiar de la doamna Eugenia Cernat…
Care este cel mai important atu care v-a ajutat să
depășiți 100 ani?
Marele secret este cumpătarea. Trebuie să fii omul
care gustă din toate bucuriile și plăcerile vieții, dar cu
măsură și cu bun simț. Să nu te privezi de nimic din ce îți
face plăcere, dar nici să nu exagerezi. Să nu mănânci prea
mult, să nu te atingi de alcool decât simbolic. Un deget de
șampanie, nu mai mult era recomandat chiar de doamna
profesor Ana Aslan, o femeie extraordinară pe care am
avut șansa să o cunosc. Cheia longevității mele cred că a
fost gimnastica zilnică. Trupul trebuie pus în permanență
în mișcare, iar efortul fizic cotidian te ține tânăr până la
adânci bătrâneți. Chiar și simpla plimbare pe jos, în ritm
alert, pune toții mușchii în mișcare. În fiecare zi, o porție
de gimnastică dis-de-dimineață îți dă puterea să înfrunți cu
inimă senină greutățile vieții. Nu uitați că generația mea a

trecut printr-un război
și
două
revoluții,
cu consecințele de
rigoare. Nu a fost
totdeauna
ușor…
Chiar și acum, când
am
probleme
de
vedere, tot nu renunț
la plimbarea cotidiană,
fie însoțită de cineva
din familie atunci când
ies afară, fie singură
prin casă, când fac
lungi ture în jurul
mesei din sufragerie,
gândindu-mă că așa aș
putea face înconjurul
lumii…

Ing.Eugenia Cernat, la aniversarea de 101 ani,
alături de fiul său Răsvan Cernat (19 Iunie 2019,
Bucureşti )

Exista un secret al longevității dumneavoastră?
Credința în Dumnezeu și o căsnicie fericită. Am
avut norocul să am lângă mine un soț extraordinar, un
om de o bunătate îngerească, un tată și un bunic devotat,
care nu a trăit decât pentru familie. Toți acești ani au
fost binecuvântați de afecțiunea familiei,de succesele
profesionale ale fiului meu, de realizările nurorii mele, de
fericirea de a avea nepoți (pe cei doi copii ai soților Cernat
îi cheamă Răsvana și Emanuel – n.red.) și două minunate
strănepoate, Isabel și Ilinca. Prezența lor îmi luminează
viața. Trăiesc bucuria unei bătrâneți plăcute în care mă
simt bine, împăcată cu mine însămi.

Eugenia Cernat, la sărbătorirea a 101 ani,
împreună cu strănepoatele, Ana Isabel şi Ilinca

Ce înseamnă o viață sănătoasă?
Înseamnă să trăiești echilibrat, să îți îndeplinești
cu zâmbetul pe buze îndatoririle și obligațiile, uneori
acaparante, să asiguri celor din jur o atmosferă agreabilă,
să-i îndrumi cu blândețe și diplomație pe cei tineri pe calea
principiilor tale, ca să fii sigură că traseul vieții lor va fi senin.
Ți-ai atins scopul dacă cei din jurul tău sunt mulțumiți.
Aveți o dietă, țineți vreun regim anume?
Niciodată! Mi-a plăcut totdeauna să mănânc puțin,
dar lucruri bune, pe care le găteam eu. Rețetele le am de la
mama și de la bunicii mei, le-am transmis nurorii și nepoatei
mele; ea este cea care face un cozonac excepțional. În
familia noastră s-a postit întotdeauna în zilele de miercuri
și vineri și, evident am respectat toate posturile din an.
Sursa foto: arhiva personală
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CONFESIUNI ARTISTICE
Meda Sohan: ”Pentru mine, natura este o stare de emoție și un izvor de inspirație”

Eugenia Andromeda (Meda) Sohan
s-a pensionat în anul 2015. Și, chiar dacă mai
nimic din pregătirea și cariera sa profesională
nu prevestea și nu o recomanda pentru
pasiuni artistice, Meda Sohan s-a simțit atrasă
de ”Oshibana”. A început să realizeze tablouri
din flori și plante presate, prin tehnica de
plastifiere. „Inițial am realizat câteva compoziții
simple, apoi am ajuns la crearea unor tablouri
având ca temă aranjamentele florale„ – ne-a
mărturisit artista. ”Am avut succes, creațiile
mele au plăcut și asta mi-a dat curaj să merg
mai departe, adică să creez figuri stilizate și
tablouri ce au la bază diverse teme și imagini”.

Ați absolvit o facultate tehnică, v-au
plăcut probabil disciplinele exacte, ați fost
inginer, ați lucrat în institute de cercetare,
în domenii care nu au legatură cu artele. De
unde și mai ales de când, acest simț artistic?
Alegerile în viață depind, în mare parte,
de contextul din momentul respectiv. Talentul

pentru desen și ulterior pentru pictură mi-au
fost descoperite prin clasa a III-a, atunci când
tema dată la ora de desen a fost natura. Țin
minte că am desenat un lan de porumb cu
oameni la cules. Învățătoarea l-a apreciat și
l-a expus la expoziția școlii. Cât am fost elevă,,
desenul si pictura au fost mai mult ca hobby
pentru mine, iar profesoara de desen m-a
încurajat să mă pregătesc și să studiez pentru
a urma Artele Plastice. Deși la vremea aceea
nu aveam mari șanse să reușesc la admitere
– majoritatea candidaților luau examentul a
treia, a patra oară și făceau pregătire intensă
cu profesori din institut, dar nici nu eram
susținută de familie, m-am înscris totuși la
examen la Institutul de Arte Plastice. Îmi
doream să devin scenograf. Faptul că nu am
reușit m-a trezit cumva la realitate, a fost ca un
moment al adevărului. În anul următor m-am
orientat spre domeniul tehnic, pentru că îmi
plăceau fizica și științele exacte, iar pasiunea
pentru artă avea să intre în "amorțire".

Cum a fost momentul pensionării și cum ati
depășit starea de inactivitate? Descoperiseți
deja pasiunea pentru oshibana?
Trecerea spre momentul pensionării
s-a petrecut cumva lin. Eram consultant ISO,
continuam să activez in domeniu, aveam
clienți, totul era lejer, iar timpul liber mi l-am
canalizat spre hobby-ul meu. Am început să
achiziționez ustensile pentru desen și pictură
cu intenția de a-mi trezi cumva talentul și
pasiunea de odinioară. Căutam inspirația care
să-mi declanșeze imaginația, pentru că, vă
mărturisesc, am desenat și am pictat numai din
imaginație. Niciodată nu am reușit să reproduc
întocmai un peisaj sau un portret. Interesul
pentru arta florilor presate mi s-a strânit
atunci când am descoperit într-o carte, o floare
de colț presată. Atunci m-am gândit cum pot
să conserv acea floare și am găsit calea, prin
metoda de plastifiere.
Aceasta pasiune este un refugiu sau
un mod de a vă petrece timpul liber?
Nici una nici alta, aș zice mai bine că
este ca o completare a timpului liber. Îmi place
foarte mult să călătoresc și să merg la teatru.
Care vă sunt sursele de inspiratie, de unde
va procurați ”material primă” – petale, frunze
flori?
Din natură, din excursiile și călătoriile
pe care le fac, din florile plantate în jardinière
și ghivece, din parcuri… Orice frunză căzută
sau o floare ofilită care mă inspiră, o culeg
pentru un viitor tablou. Am învățat în timp că
arta presării plantelor e destul de complicată,

că are secretele ei și pentru asta "materia
primă" trebuie să fie într-un anumit stadiu
de… trecere, de maturizare, de ofilire. Testul
calității este trecut atunci când floarea presată
este cât mai aproape de culoarea originală.
Ce îi sfătuiti pe cei care ies la pensie?
Ce ar trebui să facă pentru a-și umple
timpul liber? Mai rămâne loc de pasiuni,
preocupări?...
Eu cred ca fiecare om are pasiunile
sale, preocupări pe care le-a avut odată și au
ajuns, din cauza serviciului în stare latent. De
aceea, tot ce trebuie să facă este să activeze
acel ungher al creației care există în fiecare
dintre ei.
Cât din timp dedicați Oshibanei, o
artă prin care, citez ”plantele și florile trăiesc
veșnic”?
Nu am o activitate constantă în
domeniul acesta. Pur și simplu fac aceste
tablouri doar atunci când am inspirație și
disponibilitate.
Iubiti natura? Ce vă dăruiește ea?
Cred ca orice om iubește natura. Despre
comuniunea omului cu natura sunt multe
de spus, dar în esență vorbim despre faptul
că omul trebuie să conștientizeze că natura
e mediul în care trăiește și că ea trebuie
protejată. Pentru mine natura este o stare de
emoție și un izvor de inspirație.
Ce înseamnă pentru dumneavoastră,
ca pensionară, o viață sănătoasă, o existență
liniștită, dedicată unei pasiuni?
După părerea mea, viata sănătoasă,
existența liniștită este modul de viață fără
excese.
Statutul de pensionar îmi oferă posibilitatea
explorării creativității din mine.
Ce faceți cu tablourile, le expuneți, le
vindeți, le dăruiți?
O singură dată am expus câteva
tablouri, din perioada de început, în cadrul
unui târg hand-made organizat la Muzeul
Țăranului Român. Scopul meu era acela de a
primi un feedback, de a mă asigura că tot ceea
ce creeam, place, că este de calitate, nicidecum
să vând. Marea majoritate a tablourilor le-am
dăruit, iar satisfacția mea a fost atunci când
le-am revăzut pe pereții caselor celor cărora
le-am făcut cadou. Am și vândut, dar numai la
insistențe și, sincer, prefer să mă ocup doar de
realizarea lor, fără să mă gândesc vreo clipă că
le-aș putea valorifica.

Oshibana este arta japoneză a aranjării florilor presate prin care artiștii foloseau materiale naturale presate pentru a reda imagni din natură. ”Oshi” înseamnă a presa, iar ”bana„
înseamnă plantă. Cu circa 500 ani în urmă, samuraii erau singurii care practicau această artă (plantele erau aranjate artistic, însoțind poemele și scrisorile de dragoste), pe lângă
caligrafie, mânuirea armelor și meditație. Se credea că această ocupație îi ajută pe luptători să înțeleagă înțelepciunea naturii și să atingă armonia sufletească. Din Japonia, începând din
secolul XIX, această artă s-a răspândit treptat în întreaga lume, fiind apreciată și ca urmare a efectelor sale de relaxare și terapeutice. Oshibana permite combinarea plantelor presate
cu acuarelă, ulei și folosirea unor tehnici de presare și de prelucrare a materialului vegetal care trebuie însă ferit de umiditate și de lumina soarelui pentru că îi pot modifica structura
și forma originală.

BUCUREȘTII ÎN SĂRBĂTOARE
Timp de mai bine de o lună,
impresionanta scenă din Piața Constituției a
fost locul pe care au evoluat seară de seară
sute de artiști, interpreți de muzică ușoară,
pop, rock, folk, muzică clasică și populară, de
operă și operetă, trupe și formații îndrăgite,
coruri, rapsozi, instrumentiști, ansambluri
folclorice de datini şi obiceiuri și cete de
colindători din toate regiunile țării. Și aceasta
datorită Primăriei Capitalei, care, prin
CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al
Municipiului București a reușit să mobilizeze o
veritabilă desfășurare de forțe artistice, dar și
logistice. Totul a culminat cu Revelionul 2020
(organizat prin ARCUB): în noaptea dintre ani,
peste 90.000 de spectatori au participat la cel
mai mare concert în aer liber din țară.

Peste 1 milion de vizitatori la
Târgul de Crăciun București!

		
		

Marcel Pavel, Loredana, Monica Anghel,
Aurelian Temişan, Luminiţa Anghel, Paula
Seling, Irina Baianţ, Vlad Miriţă, Andrei Lazăr și
Ionuţ Ungureanu. Programul artistic din ziua
de Crăciun a reprezentat un alt dar muzical
de preț pentru vizitatori cu recitaluri oferite de
Corul psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale
(dirijor arhidiacon Mihail Bucă), corurile
de copii „Symbol”, „Allegretto”, „Meloritm”
și „Andantino”, Orchestra Metropolitană
Bucureşti, dirijată de Daniel Jinga.
Compania Municipală Iluminat Public
București s-a ocupat de impresionantul
spectacol de luminițe care au împodobit orașul
la sfârșit de an. Străzile au fost împodobite cu 10
milioane de beculeţe de tip LED, cu 7 milioane
mai multe decât în anii precedenţi. În 72 de
locații din București au fost amplasate peste
9.300 de elemente luminoase, majoritatea cu
FUEGO

se special la București. Mulțimea din Piața
Constituției a cântat și a dansat pe ritmurile
pieselor „Dragostea din tei” sau „De ce plâng
chitarele”, dar și ale altor hit-uri care i-au
propulsat în topurile muzicale din întreaga
lume. Organizatorii au meritul de a fi reunit
ANDRE

o altă trupă celebră – ”André”, cu Andreea
Bălan și Andreea Antonescu, în mare formă,
cu voci neschimbate, costume spectaculoase
și o coregrafie de senzație. Galeria artiștilor
români care au cântat în noaptea dintre ani
a fost completată de ”3rei Sud Est”, care au
combinat single-urile nou lansate în 2019 cu
hituri de acum 30 de ani, de îndrăgitul artist
Horia Brenciu și a sa HB Orchestra și de cele
HORIA BRENCIU
& HB Orchestra

La inaugurarea acestui eveniment
de tradiție, unul dintre cele mai importante
din rețeaua ”European Christmas Markets”,
spectacolul de deschidere a fost susținut de
Corul de Copii Radio, Lidia Buble, Voltaj și
Loredana&Banda Agurida. Din 28 noiembrie
și până pe 26 decembrie, peste un milion de
vizitatori români şi străini au fost prezenți
la cel mai mare eveniment național dedicat
sărbătorilor de iarnă. Artiști îndrăgiți, muzica
bună pentru toate vârstele și gusturile,

specific sportiv, aproape 4.000 de elemente
luminoase 3D şi 2D şi 2.200 de figurine
agabaritice care au depăşit 2,5 m înălţime.
Traseul iluminatului festiv a însumat peste 40
de kilometri de bulevarde și străzi adiacente.
MONICA ANGHEL, LUMINITA ANGHEL, LOREDANA

mai longevive și de succes trupe din România,
”Holograf” și ”Vunk”. Nostalgicii au rezonat cu
vocea inconfundabilă a lui Cristi Minculescu,
în concertul ”Cristi Minculescu, Valter&Boro”,
dar și cu ritmurile și versurile romantice ale
melodiilor lui Ovidiu Komornyik, acompaniat
de formația sa, ”OK Band”. Zecile de mii de
spectatori au dansat și au cântat la unison
cu artistul german Haddaway și cu rapperul
Concert SILENT NIGHT

atelierele de creație pentru copii, patinoarul și
caruselul pentru cei mici, ieslea și bradul înalt
de 30 de metri, Casa lui Moș Crăciun, precum
și cele 130 de căsuțe ale târgului cu produse
tradiționale și-au întâmpinat oaspeții de
dimineața până seara.
De 1 Decembrie, concertul „Ziua
României, Ziua Bucuriei” a adus pe aceeași
scenă nume îndrăgite ale muzicii populare
românești.
Moș Crăciun a sosit însoțit de elfi,
dar și de Gașca Zurli, Alina Sorescu și „Picii
lu’ Soreasca” Jo&Band și Randi. Memorabil
va rămâne concertul „Silent Night” dedicat
acelora care au dorit să petreacă seara de Ajun
în aer liber, în compania Orchestrei Simfonice
Bucureşti şi a Big Band-ului Radio dirijat de
Andrei Tudor, a Grupului vocal „Acapella”,
a Corului de copii „Sunetul Muzicii” (dirijor
Cristina Manoliu Săvulescu) și a soliştilor
Sursa foto: Bucharest Christmas Market, Concert Philosophy

O-ZONE

90.000 de spectatori la
Revelion 2020 - Disco Night Fever
Artiștii și trupele locale și internaționale
care au evoluat pe scena „Revelion 2020. Disco
Night Fever” au adunat în Piața Constituției
și pe arterele adiacente, aproape 100.000 de
bucureșteni, turiști români și străini. Cu toții
au sărbătorit trecerea dintre ani pe ritmurile
hiturilor anilor ’80, ’90 și 2000, cu lumini și efecte
speciale și cu un show grandios de artificii. Cel
mai mare concert în aer liber de Revelion a fost
o ocazie de a asculta live refrenele melodiilor
care au făcut istorie pe scenele din București,
din țară și din străinătate.
Cea mai mare surpriză pregătită
de organizatori – Primăria Capitalei, prin
ARCUB - a fost concertul ”O-Zone”, cei trei
artiști din Republica Moldova reunindu-

american Turbo B. Solistul din perioada de
glorie a trupei germane ”Snap!” a electrizat
atmosfera cu ritmurile single-urilor de succes
”The Power” și ”Rhytm Is a Dance” care au
cucerit topurile mondiale în anii ’90. La fel
cum a fost și recitalul formației Milli Vanilli
Experience - Face Meets Voice, într-o nouă
formulă, cu Fabrice Morvan și John Davis.
Impecabil organizate, cele două
mari evenimente au monopolizat atenția și
i-au încântat pe bucureșteni și pe vizitatorii
de pretutideni prin varietatea și calitatea
programelor
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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: 0784.253.108 / 0785.199.197 / 0786.980.726
E–mail: senioridebucuresti@cs-mb.ro / contact@cs-mb.ro
Facebook: https://www.facebook.com/senioribucuresti/

www.cs-mb.ro

