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Din cuprins:

CONFESIUNI ARTISTICE

VIAȚA la VÂRSTA a TREIA
Prin CREDINȚĂ și DEMNITATE, pentru SENIORI    

SENIORI de 5 STELE

VIEȚI CENTENARE DE POVESTE

CĂLĂTORI prin ROMÂNIA
”Aplauze pentru Seniori” 

Concert extraordinar
COMORI MUZICALE ROMÂNEȘTI

”Educația nu are vârstă”
TEATRU pentru MINTE și SUFLET

HORA DIN STRĂBUNI

Dumitru Comănescu (110 ani) - 
cel mai vârstnic cetățean 
al Municipiului București

Gl.bg.(rtr) Policarp Dovăncescu (103 ani), 
Eugenia Miclea și Pompiliu Sterian (100 ani)

SĂNĂTATEA NU ARE VÂRSTĂ
,,ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. 

Un test pentru viață”    

Alexandru Arșinel, 80 ani de viață, 
60 ani de carieră

broșură de informații publice și de interes general

a
Centrului pentru Seniori al Municipiului București

,

Ediţia 2/2019

Acest exemplar se distribuie GRATUIT!



Editorial 
	 „Te	 apleci	 cu	 îngăduință	 spre	 mâna	 tremurândă	 /	 Ridici	 spre	 înălțime	 un	 suflet	 ne-nti-
nat	 /	 Ești	 flacăra	 ce	 arde	 tăcută	 și	 plăpândă,	 /	 Dar	 peste	 tot	 și	 toate,	 ai	 cugetu-mpăcat“,	 	 sunt	 câteva	 
versuri	lăsate	mărturie	în	Cartea	de	Onoare	dedicată	proiectului	”Învățătorii	seniori	–	Sărbătoriți	în	An	Centenar”	
de	Aurelia	Popa,	Colegiul	Romano-Catolic	”Sfântul	Iosif”,	unul	dintre	beneficiarii	acestui	proiect.	Versurile	sale	
reflectă,	în	câteva	cuvinte,	spiritul	celor	care	încearcă	să	aducă	o	stare	de	bine	în	societatea	bucureșteană.
 
 Centrul pentru Seniori al Municipiului București	 –	 instituție	 publică	 de	 interes	 local,	 
înființat	prin	HCGMB	nr.	336/2017,	prin	activitățile	implementate	din	”respect	și	considerație	pentru		seniorii	din	
viața	noastră”	(Primar	General,	Gabriela	Firea),	vine	în	sprijinul	seniorilor	bucureșteni.
 
	 Proiectele	 implementate,	 din	 anul	 2018	 până	 în	 prezent,	 printre	 care	 amintim	 -		 
”Împreună	 de-o	 viață	 –	 Aniversarea	 Căsătoriei	 25,	 50,	 75	 de	 ani”,	 ”Artă	 pentru	 Seniori”,	 
”Sănătatea	nu	are	vârstă”,	”Călători	prin	România”,	”Lumina	ochilor,	cea	mai	importantă.	Ochelari	pentru	vârsta	
a	treia”,	”Vieți	centenare”	s-au	bucurat	de	un	real	succes,	însumând	un	număr	de	30.000	de	beneficiari.
 
 
	 Mărturie	 despre	 impactul	 pozitiv	 pe	 care	 aceste	 proiecte	 le-au	 avut	 asupra	 beneficiarilor	 noștri	 sunt	
declarațiile	 emoționante,	 pline	 de	 recunoștință	 și	 apreciere:	 ”Mulțumim	 pentru	 faptul	 că	 cineva	 s-a	 gândit	
să	ne	premieze	după	o	carieră	didactică	de	cel	puțin	40	de	ani	 în	slujba	tinerei	generații.	Este	un	trofeu	pe	
care	îl	voi	păstra,	ca	semn	al	recunoștinței	și	prețuirii	muncii	noastre	de	zeci	de	ani.	Mulțumim	Centrului	pen- 
tru	Seniori	și	Primăriei	Generale.	Felicitări,	Alexandra	Dobre	pentru	tot	ceea	ce	realizezi,	pentru	că	faci	mulți	
oameni	 fericiți	 și	 le	 aduci	 zâmbetul	 pe	 buze!”	 	 (Eugenia	 Herghelegiu,	 Școala	 Gimnazială	 nr.	 27,	 sector	 2). 
 
	 Centrul	 pentru	 Seniori	 al	 Municipiului	 București	 are	 rolul	 de	 a	 promova	 valori	 
fundamentale	 ale	 societății	 românești,	 familia	 și	 căsătoria	 reprezentând	 temelia	 acesteia:	 
”Ne	 simțim	 mândri	 că	 cineva	 s-a	 gândit	 și	 la	 cuplurile	 longevive	 încercate	 de	 atâtea	 sin-
cope,	 atât	 în	 viața	 civică,	 cât	 și	 în cea	 familială.	 În	 viață	 trebuie	 să	 te	 completezi	 
unul	 pe	 celălalt	 și	 atunci	 vei	 păși	 spre	 biruință”.	 (familia	 Rodica	 și	 Liviu	 Grigorescu). 
 
	 Mai	 mult	 de	 atât,	 Centrul	 pentru	 Seniori	 al	 Municipiului	 București,	 prin	 activitățile	 realizate	 
vine	 în	 întâmpinarea	 nevoilor	 de	 socializare	 ale	 seniorilor,	 încurajează	 participarea	 activă	 a	 
persoanelor	 de	 vârsta	 a	 treia	 la	 viața	 comunității,	 contribuind	 la	 reducerea	 fenomenului	 de 
marginalizare	a	acestora.
 
	 ”Pentru	 un	 astfel	 de	 moment	 special,	 fără	 precedent,	 vă	 mulțumim	 și	 vă	 respectăm	 pentru	 con-
siderația	 pe	 care	 ne-o	 purtați!”	 	 (Elena	 Macarie,	 Școala	 Gimnazială	 „Grigorie	 Ghica	 Voievod“,	 sector	 2). 
 
	 Vă	mulțumim	pentru	faptul	că	ne	ajutați	să	fim	mai	buni	zi	de	zi	și	împreună	să	vedem	partea	frumoasă	a	
lumii!

Echipa 



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

	 Prin	acest	proiect	se	oferă	„Premiul și 
Diploma de Onoare pentru Aniversarea Căsătoriei” 
tuturor	cuplurilor	care	împlinesc	25,	50	sau	75	de	
ani	de	căsătorie	în	anul	curent.	Acest	proiect	vine	
în	sprijinul	conştientizării	importanţei	stabilităţii	în	
căsnicie	și	a	susținerii	valorilor	și	echilibrului	socio	-	
economic	al	familiei,	prin	măsuri	punctuale	de	
sprijin	financiar.	Astfel,	familiile	aniversate	primesc	
o	 diplomă	 de	 onoare	 și	 un	 premiu	 în	 valoare	 de	
1.000	de	lei	net	la	împlinirea	a	25	de	ani	de	căsătorie,	
1.500	de	lei	net	pentru	50	de	ani	de	căsătorie	și	3.000	
de	lei	net	la	75	de	ani	de	căsătorie. 

	 prevede	 acordarea	 unui	 sprijin	 financiar	
privind	achiziția	unei	perechi	de	ochelari	de	vedere,	
în	 valoare	 de	 maximum	 250	 lei/	 net/	 beneficiar,	
pensionarilor	 domiciliați	 în	 Municipiul	 București,	
care	au	pensia	mai	mică	decât	salariul	minim	net	
pe	economie,	adică	1263	lei.

	 prin	acest	proiect	toți	seniorii	bucureșteni	
care	au	împlinit	vârsta	de	cel	puțin	100	de	ani,	
cu	domiciliul	stabil	 în	București,	primesc	suma	
de	5.000	de	lei	net,	alături	de	o	plachetă	onorifică	
ca „un omagiu adus vieții și contribuției acestora 
la dezvoltarea societății”.

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

pentru ANIVERSAREA CĂSĂTORIEI
25, 50, 75 ANI  

VIEȚI CENTENARE
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Învătățorii seniori sărbătoriți  
În an centenar

 Acest proiect al Primăriei Capitalei, derulat prin Centrul pentru 
Seniori al Municipiului București CSMB, în parteneriat cu Inspectoratul  
Școlar al Municipiului București ISMB s-a încheiat cu succes. 

	 364	de	învățători,	ale	căror	dosare	au	fost	validate	conform	regu-
lamentului	de	participare	al	proiectului	„Învătățorii	seniori	sărbătoriți	în	
An	Centenar”		au	fost	premiați	cu	distincții	onorifice	în	cadrul	celor	trei	
Gale	de	Excelență	în	Educație,	oficiate	de	Inspectorul	Școlar	General	al	
Municipiului	București,	Ioana	Mihaela	Neacșu	și	de	Directorul	General	al	
CSMB,	Alexandra	Dobre.

	 Soţii	 Ana	 și	 Vasile	Postolea	 sunt	doi	dintre	dascălii	 premiați,	 în	
semn	de	respect	și	apreciere	pentru	cei	40	de	ani	de	carieră	didactică.	
S-au	cunoscut	la	școala	în	care	predau	și	de	atunci	au	format	un	cuplu,	
dedicat	copiilor	dornici	să	descopere	lumea,	transformând	această	pro-
fesie	într-o	expresie	a	frumuseții,	bucuriei	și	iubirii.	Efortul	lor	nemărgi- 
nit	își	are	o	singură	mulțumire:	împlinirea	profesională	a	elevilor	de	odi- 
nioară,	 acelor	 copii	 de-o	 șchioapă,	 astăzi	medici,	 avocați,	 economiști,	
profesioniști	 ai	 domeniilor	 în	 care	 activează.	 ,,Nimeni	 până	 acum	 nu	
s-a	gândit	 la	 cadrele	didactice,	 cele	 care	modelează	sufletele	 copiilor,	
cărora	le	suntem	și	părinți	și	educatori	și	instructori.	Mulțumim	frumos	
doamnei	Gabriela	Firea,	doamnei	Inspector	Şcolar	General	și	Centrului	
pentru	Seniori	al	Muncipiului	București!”,	au	marturisit	aceştia.

	 ”Ne-au	învățat	că	începutul	cunoașterii	pornește	de	la	un	stilou	și	
prima	literă	din	alfabet...	Ne-au	învățat	că,	înainte	să	obții	rezultatul,	tre-
buie,	mai	întâi,	să	cunoști	structura	problemei...	Ne-au	învățat	că,	prin	
educație	putem	vedea	partea	frumoasă	a	lumii...	Lor,	învățătorilor	noștri,	
le	spunem	astăzi:	Mulțumesc!”	–	este	mesajul	înscris	de	doamna	Primar	
General,	Gabriela	FIREA,	pe	placheta	onorifică	înmânată,	fiecăruia	din-
tre	cei	364	de	învățători	premiați	în	cadrul	proiectului.	
	 Le-au	trecut	prin	suflete	și	prin	mâini	sute	de	elevi,	copii	aflați	în	
primii	ani	de	școală.	Au	cultivat	prin	educație	și	învățătură	toate	valorile	
moștenite	 în	cei	7	ani	de-acasă,	modelând,	schimbând	destine	și	per-
cepții,	construind	și	dăruind	societății	esențe	umane.

	 Din	1973	dezvăluie	copiilor	noi	și	noi	universuri	muzicale.	În	cla-
sa	lui	nu	a	existat	niciodată	catedră	sau	riglă	sau	vorbă	aspră.	Pentru	
elevii	lui	a	fost	și	dascăl	și	prieten	și	coleg	de	joacă.	Orele	cu	Ionel	Bratu	 
Voicescu,	profesor	de	muzică	în	învățământul	primar,	compozitor,	ba-
terist,	 pianist,	 orchestrator,	 au	 fost	 mereu	 o	 călătorie	 spre	 orizon- 
turi	neîngrădite	de	timp	și	spațiu,	în	care	ecourile	rămâneau	mult	timp,	
poate	chiar	pentru	totdeauna,	în	mințile	și	sufletele	celor	mici.	“Consi- 
der	ca	pe	o	primă	audiție	această	inițiativă	a	doamnei	Primar	General	de	
a	se	gândi	la	primii	pași	pe	care	i-au	făcut	pe	băncile	școlii	și	a	mulțumi	
celor	care	le-au	îndrumat	pașii	copiilor,	pentru	perpetuarea	intelectua- 
lității	române“,	ne-a	declarat	domnul	Ionel	Bratu	Voicescu.

	 Poveștile	acestor	dascăli	premiați	vor	continua	să	se	scrie	prin	generațiile	de	elevi	care	vor	urma.	Învățăturile	lor	
vor	dăinui	și	vor	da	în	continuare	societății	românești	oameni	de	valoare,	care,	într-o	zi,	vor	ști	să	le	spună	un	simplu:	
MULȚUMESC!
		 	În	cadrul	proiectului	desfăşurat	în	perioada	14	ianuarie	–	14	martie	2019,	cei	364	învăţători	seniori	au	primit	dis-
tincția	onorifică	semnată	de	Primar	General,	Gabriela	Firea	și	un	premiu	financiar	în	valoare	de	1.000	lei	net	/	beneficiar.
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proiectele lunii iulie

	 „O	călătorie	este	mai	mult	decât	o	vizită	a	obiectivelor	tu-
ristice,	e	o	schimbare	profundă	și	permanentă	a	modului	de	a	
gândi	despre	viață.”	-	Mary	Ritter	Beard,	scriitoare,	SUA
		 Prin	 acest	 proiect	 se	 urmărește	 organizarea	 unor	 ex-
cursii	 cu	 tematică	 culturală	 și	 educativă,	 cu	durata	de	o	 zi/ex-
cursie,	 în	 următoarele	 zone	 turistice:	 Buzău,	 Râmnicu	 Vâlcea,	
Bran	-	Râșnov,	Sinaia,	Sibiu	și	Brașov.	Pe	lângă	intrarea	gratuită	
la	 obiectivele	 turistice	 din	 zonele	 vizitate,	 pe	 tot	 parcursul	 ex-
cursiilor	cultural	-		tematice,	seniorii	participanți,	însoțiți	de	ghizi	
atestați,	vor	avea	ocazia	să	se	bucure	de	un	program	atractiv	și	
variat.	

	 Primăria	Capitalei	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiu- 
lui	București	(CSMB),	în	parteneriat	cu	Asociația	”Sănătate	pen-
tru	Comunitate”	și	cu	NeoLife	Medical	Center	România,	va	deru- 
la	 un	 amplu	 program	 de	 screening	 pentru	 cancerul	 colorec-
tal.	 Prin	 acest	 program	 vor	 fi	 acordate	 cu	 titlu	 gratuit,	 pentru	
un	 număr	 de	 1.500	 de	 seniori	 bucureșteni,	 cu	 posibilitate	 de	
creștere	a	numărului	acestora	până	la	5.000	de	persoane	de	sex	
masculin,	cu	vârsta	de	peste	50	de	ani,	teste	medicale	specifice	
în	depistarea	acestei	afecțiuni.	Implementarea	acestui	program	
urmărește	Planul	Global	al	O.M.S.	pentru	prevenirea	și	controlul	
bolilor	netransmisibile	2013	–	2020,	prin	dezvoltarea		unei	abor-
dări	multidisciplinare	integrate	privind	strategia	de	prevenire	și	
control	al	acestei	afecțiuni.	

Ce	ar	fi	fost	Bucureștiul	fără	muzică?!...	Atât	în		perioada	inter-
belică,	 cât	 și	după	cel	de-al	doilea	 război	mondial	 celebritatea	
orchestrelor,	tarafurilor,	formaţiilor	de	jazz	şi	de	muzică	uşoară	
a	 evoluat	 în	 paralel,	 cunoscând	 o	 înflorire	 fără	 precedent.	 Se	
crease	un	peisaj	artistic	pitoresc	care	zugrăvea	 în	tonuri	muzi-
cale	diverse	o	alăturare	armonioasă	între	cântăreţii	de	café-con-
cert,	instrumentiştii	virtuozi,	vestiții	lăutari,	interpreții	de	muzică	
ușoară,	de	romanțe	și	de	muzică	de	petrecere.	Acea	atmosferă	
aparte,	acea	muzică,	 împreună	cu	universul	sonor	al	unor	vre-
muri	demult	apuse	sunt	aduse	la	viață	în	concertul	extraordinar	
,,Comori	Muzicale	Românești”,	un	eveniment	susținut	de	Alina	
Mavrodin	Vasiliu,	Silviu	Biriș,	Domnica	Sorescu,	Bogdan	Hrestic	
și	alte	voci	minunate	ale	scenei	muzicale	românești

Proiectul	 EDUCAȚIA NU ARE VÂRSTĂ  
care	 a	 debutat,	 în	 luna	 iunie	 a	 anului	 
curent,	 continua	 cu	 activitățile	 de	 edu-
cație	 formală	 și	 nonformală	 și	 cu	 sesiunile	 
de	 dezvoltare	 personală,	 de	 formare	 
și	 reorientare	 profesională	 pentru	 
seniorii	bucureșteni.

CĂLĂTORI  PRIN ROMÂNIA

,,ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viață”

APLAUZE PENTRU SENIORI 
Concert extraordinar ”COMORI MUZICALE ROMÂNEȘTI”

”Hora din străbuni”,	 un	 proiect	 care	 pre-
supune	 organizarea	 în	 fiecare	 săptămână,	
a	 unor	 ateliere	 de	 dans	 folcloric	 la	 sediile	
cluburilor	de	seniori	din	București	și	proiectul	
”Teatru pentru suflet și minte”,	constând	
în	desfășurarea	de	cursuri	de	dezvoltare	per-
sonală	se	bucură	de	un	real	succes	în	rândul	
seniorilor	și,	de	aceea,	ele	vor	continua.



inForMaŢii de interes General privind proGraMele și proiectele 
instituțiilor publice aFlate În subordinea priMăriei capitalei

	 Majoritatea	imobilelor	care	urmează	a	fi	reabilitate	prin	acest	program	sunt	construite	înainte	de	anul	1870,	fiind	prin-
tre	cele	mai	vechi	clădiri	din	București,	adevărate	mărturii	istorice	ale	unui	oraș	de	poveste.	Lucrările	de	execuție	sunt	ample	
și	includ	lucrări	de	punere	în	siguranță	a	elementelor	arhitecturale	și	structurale,	de	consolidare	a	structurii	de	rezistență,	de	
refacere	a	clădirii	și	aducere	la	starea	inițială.	
	 „Avem	96	de	clădiri	incluse	în	programul	de	
consolidare,	sunt	cifre-record	pentru	istoricul	aces- 
tui	domeniu	 în	București.	 E	un	program	pe	 care	
l-am	restartat,	cu	resursele	suplimentate	în	ultimii	
ani”,	 a	declarat	Primarul	General,	Gabriela	 Firea.		
Costurile	privind	consolidarea	sunt	asigurate	din	
bugetul	 local	 aferent	 programului	 de	 finanțare	
pentru	consolidarea	locuințelor,	menit	să	sprijine	
cetățenii	 bucureșteni	 cu	 venituri	 reduse.	 Astfel,	
familiile	 în	 care	 venitul	net	pe	membru	de	 fami-
lie	este	mai	mic	de	3.000	 lei	 -	salariul	mediu	net	
pe	economie	–	nu	plătesc	nimic	pentru	consolida- 
rea	locuinței,	iar	familiile,	în	care	venitul	net	total	
este	mai	mic	de	9.000	lei	(de	3	ori	salariul	mediu	
net	 pe	 economie)	 plătesc	 doar	 50%	 din	 valoa-
rea	 lucrărilor	 de	 consolidare,	 timp	de	25	de	 ani,	
în	rate	egale,	 fără	dobândă.	Pe	durata	executării	
lucrărilor,	 locatarii	 imobilelor	 sunt	 relocați	 în	
cele	 două	 blocuri	 de	 necesitate	 situate	 în	 Piața	 
Națiunilor	Unite,	costurile	fiind	suportate	integral	
de	 PMB.	 Prin	 măsurile	 implementate,	 Primăria	 
Municipiului	 București	 pune	 în	 aplicare	 deviza	
”Alege	să	trăiești	într-un	BUCUREȘTI	TRAINIC”	asu-
mată	în	cadrul	acestui	program	atât	de	necesar	și	
benefic	locuitorilor	Capitalei.

Alege să trăiești într-un București trainic
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	 Peste	 200	 de	 imobile	 aflate	 în	 pri-
ma	 clasă	 de	 risc	 seismic	 sunt	 vizate	 a	 fi	
consolidate	 prin	 programul	 desfășurat	
de	 Primăria	 Capitalei	 ”București	 trainic”,	
un	proiect	prin	care	se	dorește	revitaliza-
rea	 orașului	 prin	 redarea	 unei	 noi	 ima-
gini	 clădirilor	 vechi	 încărcate	 de	 istorie	 și	
frumuseți	ascunse.	În	ultimii	30	de	ani,	 în	
București	 au	 fost	 consolidate	doar	 20	de	
clădiri,	însă	prin	acest	program	demarat	în	
urmă	cu	doi	ani	de	Primăria	Capitalei,	 se	
lucrează	în	momentul	de	față	la	41	de	ast-
fel	de	clădiri.	În	doar	9	luni	de	la	începerea		
lucrărilor	de	execuție,	 deși	 termenul	pre-
văzut	 inițial	era	de	36	de	 luni,	programul	
de	consolidare	al	clădirilor	cu	grad	ridicat	
de	risc	seismic	a	înregistrat	primul	succes,	
fiind	reabilitată	și	dată	spre	folosință	prima	
clădire	de	pe	strada	Blănari	nr.	10.	“A	fost	
finalizată	prima	clădire	din	programul	de	
consolidări	al	Primăriei	Capitalei!	Construit	
în	urmă	cu	peste	100	de	ani,	imobilul	a	fost	
consolidat	și	reabilitat	în	timp	record	și	în	
curând	proprietarii	se	vor	întoarce	în	casă	
nouă	și	sigură!”,	a	declarat	Primarul	Gene-
ral,	Gabriela	Firea,	la	inaugurarea	clădirii.		

Sursa foto: Facebook Primar General Gabriela Firea 



inForMaŢii de interes General privind proGraMele și proiectele 
instituțiilor publice aFlate În subordinea priMăriei capitalei 	 Proiectul	-	pilot	„Sistem	de	transport	alternativ	-	Electric	Scooter	

Sharing	 în	Municipiul	București”	a	 fost	aprobat	de	Consiliul	General	
al	Municipiului	București,	la	propunerea	Primarului	General,	Gabriela	
Firea.	 “Acest	proiect	 -	pilot	de	 transport	alternativ	 cu	 trotinete	elec-
trice,	care	se	bazează	pe	un	nou	model	de	exploatare	și	care	deja	este	
funcțional,	va	contribui	la	fluidizarea	traficului	și	la	reducerea	nivelului	
de	noxe	în	zona	centrală”,	a	declarat	Primarul	General,	Gabriela	Firea.	
Acordul	de	cooperare	dintre	Primăria	Capitalei	și	S.C.Hub	Work	SRL,	
pune	la	dispoziția	bucureștenilor	un	număr	de	640	de	trotinete	elec-
trice	care	vor	putea	fi	închiriate,	precum	și	stații	de	încărcare.	Prin	in-
termediul	aplicației,	locuitorii	Capitalei	pot	identifica	cea	mai	apropiată	
trotinetă	electrică	disponibilă	și	pot	efectua	online	plata	pentru	deblo-
carea	și	utilizarea	acesteia.	Toate	costurile	 legate	de	implementarea	
proiectului	sunt	suportate	de	firma	parteneră.	

	 Cel	mai	important	proiect	de	agrement	din	Capitală,	amenajarea	circuitului	turistic	pe	lacurile		Floreasca-Tei	a	fost	unul	
din	marile	proiecte	de	investiții	finalizat	de	Primarul	General	al	Capitalei,	Gabriela	Firea.	Proiectul		a	însemnat	valorificarea	pa- 
trimoniului	natural	reprezentat	de	cele	două	lacuri.	Lucrările	au	constat	în	dragarea	şi	amenajarea	malurilor	lacurilor,	con-
strucţia	amfiteatrului	din	Tei,	amenajarea	de	platforme	pentru	activităţi	culturale.	Spaţiile	verzi	au	fost	dotate	cu	instalaţii	
de	irigaţii,	iar	de-a	lungul	malurilor	a	fost	creat	un	circuit	ciclopietonal.	De	la	începutul	acestui	an,	traseul	turistic	al	lacurilor	
Floreasca	-	Tei	poate	fi	parcurs	cu	bicicleta,	pietonal	şi	nautic,	oferind	astfel	cetățenilor	Capitalei,	dar	și	turiștilor,	experiențe	
de	neuitat.

	 Aproape	6.000	de	cazuri	noi	de	cancer	de	
sân	sunt	diagnosticate	anual	în	România,	conform	
datelor	oferite	de	Institutul	Oncologic	Bucureşti.	
Incidența	mortalității	 femeilor	care	poartă	diag-
nosticul	de	cancer	mamar	este	ridicată,	principa-
la	cauză	fiind	descoperirea	târzie	a	afecțiunii.	De	
aceea,	 programul,	 inițiat	 de	 Primarul	 Capitalei,	
unic	la	nivel	național,	derulat	în	perioada	octom-
brie	2018	 -	decembrie	2019,	 înseamnă	o	șansă	
în	plus	pentru	femei.	Proiectul	presupune	acor-
darea	unui	sprijin	financiar	pentru	efectuarea	de	
teste	genetice,	 în	valoare	de	17.000	lei	/	benefi-
ciar,	 pentru	 1.000	de	paciente	diagnosticate	 cu	
cancer	de	sân.

Sistem de transport alternativ în  Municipiul București

Cel mai important proiect de agrement a fost finalizat: traseul turistic al 
lacurilor Floreasca – Tei poate fi parcurs cu bicicleta, pietonal și nautic

Testarea genetică la cancerul de sân în stadii incipiente, un proiect derulat de 
Primăria Municipiului București, care vine în sprijinul pacientelor diagnosticate cu 

cancer de sân
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vieți centenare de poveste
	 “Viața	fiecărui	om	este	o	poveste.	Poveștile	oamenilor	au	scris	istoria.	Istoria	secolului	de	Unire	își	are	încă	eroii	
printre	noi”

	 În	 cadrul	 proiectului	 VIEȚI	 CENTENARE,	 inițiat	 de	 doamna	 Primar	 
General,	Gabriela	Firea	și	derulat	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	
București,	am	cunoscut	oameni	de	poveste.	Oamenii	pe	care	 îi	prezentăm,	
poartă	 la	 vedere	propria	 istorie,	 amintirile	despre	o	viață	 lungă	și	plină	de	
efort.	Cu	priviri	senine	și	blânde	ale	unor	oameni	care	au	învățat	că	viața	este	
mai	mult	decât	suma	anilor	trăiți,	povestesc	cu	nostalgie	atât	despre	momen-
tele	dureroase	prin	care	au	trecut,	cât	și	despre	clipele	încărcate	de	fericire	
petrecute	alături	de	cei	dragi.	Ce	au	în	comun	toți	acești	centenari?	Familia,	 
ca	fiind	cel	mai	de	preț	dar.	Toți	apreciază	micile	bucurii	ale	vieții,	de	la	o	pră-
jitură	savuroasă,	o	cafea	cu	frișcă,	la	o	seară	petrecută	alături	de	prieteni	dragi.	 
Minciuna,	 nedreptatea,	 cearta	 și	 singurătatea	 le	 sunt	 străine,	 le-au	 evitat	
o	viață	 întreagă,	chiar	dacă	uneori	știu	că	au	mai	greșit.	Dragostea	 față	de	 
Dumnezeu,	de	semeni	și	optimismul	sunt	esențiale	pentru	a	depăși	momen-
tele	mai	puțin	ușoare	ale	vieți.	Ei	sunt	eroii	noștri	de	azi,	de-o	vârstă	cu	România	
Mare,	le	mulţumim	pentru	sacrificiile	făcute	şi	pentru	lecţiile	de	viaţă	oferite...

	 DUMITRU	 COMĂNESCU	 (născut	 pe	 8	 noiembrie	 1908)	 este	 Decanul	
de	 vârstă	al	Proiectului	VIEȚI	CENTENARE.	Născut	 la	Provița	de	 Jos,	 judeţul	 
Prahova	 a	 fost	 declarat	 21	 iunie	 2019	 „cel	mai	 vârstnic	 cetățean	 român	 al	
Muncipiului	București”,	prin	decizia	Direcției	pentru	Evidența	Persoanelor	și	
Administrarea	Bazelor	de	Date	din	cadrul	Ministerului	Afacerilor	Interne,	ca	
urmare	 a	 demersurilor	 efectuate	 de	 Centrul	 pentru	 Seniori	 al	Muncipiului	 
București.	Secretul	 longevității	sale	constă	 în	dragostea	familiei:	fiii,	 trei	ne-
poţi	şi	doi	strănepoţi.	Face	parte	dintr-o	familie	de	seniori	aproape	centenari:	
părinții	au	trăit	până	la	vârsta	de	92	de	ani,	iar	frații	până	la	96	și	98	de	ani.	

S-a	înscris	mai	întâi	la	Facultatea	de	Matematică	și	l-a	avut	profesor	pe	reputatul	Gheorghe	Ţiţeica.	Și-a	continuat	apoi	studiile	
la	Institutul	de	Cercetări	Agronomice,	fiind	discipolul	fondatorului,	Gheorghe	Ionescu	Siseşti.	A	devenit	unul	dintre	cei	mai	
valoroși	fitopatologi	și	a	lucrat	în	domeniu	timp	de	70	de	ani.	La	86	de	ani	a	participat	la	un	concurs	pentru	experți	agricoli	și,	
din	zeci	de	candidați	a	luat	locul	5	pe	țară,	prelungindu-și	activitatea.

	 Pe	EUGENIA	MICLEA	născută	pe	16	mai	1919	copiii	o	numeau	”Zâna	
bună”	pentru	că	îi	răsfăța	cu	jucării	și	bunătăți,	iar	acum,	nepoții	și	străne-
poții	o	răsfață	cum	pot	mai	bine	pentru	a-i	asigura	o	bătrânețe	liniștită	și	
fericită.	Nepoții	sunt,	de	fapt,	copiii	surorii	sale,	dar	întotdeauna	i-a	văzut	ca	
pe	copiii	ei,	iar	nepoții	au	considerat-o	o	a	doua	mamă.	

	 Atunci	 când	a	 împlinit	 100	de	ani,	 strănepoții	 au	 venit	 special	din	
Germania	să	o	aniverseze	pe	doamna	Eugenia	Miclea,	un	moment	deo-
sebit	de	emoționant	pentru	întreaga	familie.	”Pentru	mine	viața	nu	e	prea	
grea	pentru	că	nepoții	mei	îmi	sunt	alături	și	mă	ajută	cu	tot	ce	am	nevoie.	
Acum	nu	mai	e	important	numărul	anilor,	ci	doar	să	fii	sănătos	și	să	îi	ai	
alături	pe	cei	dragi!		Am	nepoți	și	strănepoți	care	mă	iubesc	și	eu	îi	ador	și	
abia	aștept	să	îi	revăd.	Fără	ei	nu	aș	fi	reușit	să	ajung	până	la	această	vârstă,	
mai	ales	după	operația	grea	pe	care	am	suferit-o	la	picior“.		Tot	ceea	ce	și-
ar	mai	dori	acum,	la	100	de	ani,	ar	fi	să	mai	poată	merge	pe	munte,	ca	în	
tinerețe	și	să	schieze.	

	 Fost	 farmacist-șef	 la	 secția	de	boli	 infecțioase	a	Spitalului	Colenti-
na,	Eugenia	Miclea	a	făcut	mult	sport,	a	practicat	canotajul	și	alpinismul	și	
consideră	că	viața	activă	este	cea	care	a	ajutat-o	să	se	mențină	sănătoasă	
și	lucidă.	A	rămas	impresionată	de	proiectul	VIEȚI	CENTENARE:	„Nu	m-am	
așteptat	să	se	gândească	cineva	la	noi,	să	ne	omagieze	și	să	ne	premieze!	
Se	schimbă	vremurile	și	se	pare	că	în	bine!“.
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Dumitru Comănescu, 110 ani

Eugenia Miclea, 100 ani



vieți centenare de poveste

	 Distinsul	domn	General	de	brigadă	(rtr)	POLICARP	
DOVĂNCESCU	născut	pe	15	iunie	1916,	veteran	de	răz-
boi,	a	ţinut	să	depună	personal	dosarul	în	cadrul	Proiec-
tului	VIEŢI	CENTENARE.	Domnia	sa	a	împlinit	103	ani	și	a	
fost	sărbătorit	de	întreaga	familie.	„...103	ani	de	prețuit	
viața,	natura	și	corectitudinea	și	de	 învins	greutățile	cu	
un	zâmbet,	cu	sportivitate	și	fair	play!	La	mulți	înainte	și	
Dumneavoastră!”	–	ne-a	spus	el.	Provine	dintr-o	familie	
cu	11	copii	și	este	o	prezenţă	cuceritoare,	mereu	tonic,	
optimist,	înzestrat	cu	o	memorie	extraordinară.	A	luptat	
pe	 front	 în	perioada	1941	 -	1945,	atât	 în	Campania	de	
Est,	cât	și	în	cea	de	Vest	şi	a	fost	grav	rănit	în	Cehoslova-
cia	după	ce	a	călcat	pe	o	mină	de	infanterie.	”Am	mers	
mai	departe	în	luptă,	eram	comandant	de	pluton	și	tre-
buia	să-mi	duc	la	capăt	misiunea.“	

	 Din	1947	și	până	1977,	a	ocupat	diferite	funcții:	comandant	al	Clubului	Sportiv	al	Armatei	”Steaua”,	lector	universitar	la	 
Academia	Militară	și	Șef	Secție	învățământ	militar	 în	MApN.	Pasionat	de	sport,	a	excelat	 în	probele	de	atletism.	”În	tim-
pul	războiului,	la	o	întrecere	sportivă	în	Ucraina,	am	reușit	să	ies	învingător	la	nivelul	diviziei	din	care	făceam	parte,	fiind	
declarat	cel	mai	bun	la	săritura	în	înălțime”.	A	fost	șef	de	promoție	la	toate	școlile	pe	care	le-a	absolvit,	este	un	autodidact	
şi	cunoaşte	la	perfecţie	5	limbi	străine.

	 Încântat	 și	 plăcut	 surprins	 de	 proiectul	 Primăriei	
Capitalei	 VIEȚI	 CENTENARE,	 seniorul	 POMPILIU	 STERIAN,	
născut	pe	2	mai	1919	a	fost	bucuros	că	nu	a	fost	uitat	și	a	
ținut	să	vină	personal	la	depunerea	dosarului,	glumind	că	
și	pentru	el	este	surprinzător	că	a	atins	vârsta	de	100	de	
ani:	“Este	prima	oară	când		împlinesc	100	de	ani!	Promit	să	
ne	revedem	și	la	110	cu	sănătate!”.	Locuiește	de	câțiva	ani	
la	Centrul	Rezidențial	pentru	persoane	vârstnice	„Amalia	și	
Șef	Rabin	Dr.	Moses	Rosen”	unde	are	o	activitate	intensă	în	
foarte	multe	domenii:	ține	cursuri	de	yoga	și	cursuri	despre	
bucătăria	interbelică,	scrie,	face	planuri	pe	termen	lung	și	
organizează	 toate	 sărbătorile	pentru	 colegii	 săi,	 rezidenți	
ai	 căminului.	 Și-a	 jucat	 propriul	 rol	 în	 „Domiciliu	 instabil”	
pe	scena	Teatrului	Evreiesc	de	Stat,	unul	dintre	cele	șapte	
spectacole	pe	care	seniorii	de	la	cămin	le-au	organizat	din	
2009	încoace.	A	dat	zeci	de	interviuri,	dar	cel	mai	important	
este	cel	pentru	BBC	Londra.	Considerat	”cel	mai	în	vârstă	
blogger	din	România”	(blogul	său	a	depășit	200.000	de	citi- 
tori	din	întreaga	lume),	Pompiliu	Sterian	lucrează	acum	la	
cea	de-a	opta	piesă	de	teatru	-	documentar	realizat	împre-
ună	cu	echipa	de	actori	amatori,	regizori	muzicieni	și	drama- 
turgi.	Proiectul	VIETI	CENTENARE	a	fost	demarat	în	data	de	
10	decembrie	2018	și	se	adresează	tuturor	seniorilor	care	
au	împlinit	vârsta	de	cel	puțin	100	de	ani	și	care	au	domici- 
liul	stabil	sau	reședința	în	București.

		 Aceștia,	 în	urma	depunerii	și	validării	dosarului	primesc	din	partea	Primăriei	Capitalei,	prin	CSMB,	un	premiu	fi-
nanciar	în	valoare	de	5.000	de	lei	net/beneficiar,	alături	de	o	plachetă	onorifică	drept	„omagiu	adus	vieții	și	contribuției	
la	dezvoltarea	societății	și	a	comunității	Municipiului	București,	ca	o	recunoaștere	a	respectului	și	prețuirii	față	de	seniorii	
bucureșteni”.
   
	 Până	în	prezent,	au	fost	depuse	la	punctul	de	lucru	al	CSMB	din	cartierul	Drumul	Taberei	(Bd.	1	Mai	nr.	28),	60	de	
dosare	eligibile	ale	seniorilor	centenari	bucureșteni,	în	fiecare	săptămână	fiind	depuse	noi	dosare.
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Gen.bg. (rtr) Policarp Dovăncescu, 103 ani

Pompliu Sterian, 100 ani

Sursa	foto:		CSMB,	arhiva	personală	Dumitru	Comănescu
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ALEXANDRU ARŞINEL, Seniorul artelor spectacolului
„Nici	nu	știu	când	au	trecut	80	de	ani...”

	 ”Flăcăul	cu	o	singură	bretea”,	nu	știm	cum	a	reușit	ca	”Toată	lumea	din	fa-
milia	noastră”	să	iubească	teatrul	de	revistă...	Probabil	ne-a	vândut	”Coliere	de	
turcoaze”	sau	ne-a	dăruit	”Veri	sentimentale”,	dar	a	reușit	ca	la	fiecare	întâlnire	
să	ne	simțim	”Ca-n	filme”...
	 ”Ca-n	 filme”	 (1983),	 ”Colierul	 de	 turcoaze”	 (1986),	 ”Vară	 sentimentală”	
(1986),	”Flăcăul	cu	o	singură	bretea”	(1990),	”Toată	lumea	din	familia	noastră”	
(2012)	 sunt	 câteva	dintre	 titlurile	 care	 alcătuiesc	filmografia	 impresionantă	 a	
marelui	actor	Alexandru	Arșinel.

	 Pe	4	iunie	2019	maestrul	Alexandru	Arşinel	a	împlinit	80	de	ani	şi	a	fost	sărbătorit	cu	fast	
pe	scena	Sălii	Savoy	a	Teatrului	de	Revistă	„Constantin	Tănase”	şi	pentru	cei	peste	60	de	ani	de	
carieră	dedicaţi	teatrului	şi	filmului	românesc,	dar	mai	ales	Revistei,	un	gen	unic	în	lume.	A	fost	o	
seară	magică,	aşa	cum	merită	marele	actor,	omagiat	de	întreaga	echipă	a	Teatrului	de	Revistă,	de	
familie,	de	colegi	de	breaslă,	regizori,	solişti	de	muzică	uşoară,	compozitori,	textieri,	de	prieteni	şi	
admiratori.	Și	ei	au	reprezentat	pentru	o	seară	Marele	Public	venit	să	facă	o	reverenţă	în	faţa	aces-
tui	artist	care	şi-a	dedicat	viaţa	şi	cariera	lor,	spectatorilor	de	pretutindeni...	Scenariul,	conceptul	şi	
regia	spectacolului	intitulat	”Și	iată	c-au	trecut	80	de	ani”	au	fost	semnate	de	actorii	Vasile	Muraru	şi	
Valentia	Fătu,	colegi	de	teatru	și	de	scenă.	“Acest	spectacol	aniversar	a	fost	ca	o	firească	reverență	
profesională	în	fața	unui	artist	de	excepție	al	genului	revuistic!”	-	ne-a	mărturisit	actrița.
		 ”Nici	nu	știu	când	au	trecut	atâția	ani!	Am	muncit	60	de	ani	în	teatru,	aşa	că	merg	mai	de-
parte	cu	sau	fără	voia	mea.	Trebuie	să	continui	să	muncesc	ca	să	îmi	întreţin	puţin	dorinţa	de	viaţă	
şi	să-mi	reîncarc	bateriile	cu	ajutorul	spectatorilor	care	mă	ţin	în	formă	şi	vor	mereu	să	mă	vadă	în	
spectacole	de	umor”	–	a	declarat	Maestrul.		
		 Cetățean	de	Onoare	al	Muncipiului	Bucureşti,	distincţie	acordată	de	Primăria	Capitalei	-	
Primar	General	Gabriela	Firea,	“în	semn	de	respect	pentru	contribuția	adusă	în	dezvoltarea	și	pro-
movarea	teatrului	românesc,	pentru	întreaga	activitate	în	slujba	Teatrului	de	Revistă	bucureştean”,	
Alexandru	Arşinel	a	fost	şi	este	mereu	alături	de	Centrul	pentru	Seniori	al	Muncipiului	Bucureşti.		

La	primul	eveniment	CSMB	–	“Joaca	de-a	copilăria”,	organizat	pe	1-3	iunie	2018,	alătu-
ri	de	personalităţi	ale	vieţii	cultural-artistice	şi	sportive,	Maestrul	a	fost	recompensat,	
de	către	Directorul	General	Alexandra	Dobre,	cu	Diploma	de	Onoare	pentru	întrea-
ga	 activitate.	De	 atunci,	 la	 numeroase	 evenimente	 cultural-artistice	 organizate	 de	
Primăria	Capitalei,	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Muncipiului	Bucureşti,	vocea	şi	cân-
tecele	marelui	actor	i-au	încântat	pe	seniorii	noștri.	
	 ”Și	acum,	la	ceas	aniversar,	observ	cum	cântecele	lui	Alexandru	Arșinel	dez-
văluie	de	fiecare	dată	latura	sa	sufletească	atât	de	familiară	celor	din	jur,	prea	puțin	
cunoscută	marelui	public,	care-l	consideră	un	actor	comic	genial”	–	ne-a	declarat	
Octavian	Ursulescu,	prieten	şi	colaborator	al	CSMB.	“El	a	jucat	excepțional,	în	teatru 
și	dramă,	iar	astfel	de	actori	ascund	într-un	colț	al	sufletului	un	filon	de	tristețe,	durere,	
dezamăgire,	care	arareori	este	revelat	spectatorilor.	Alexandru	Arșinel	și-a	deschis 
sufletul	în	compozițiile	sale,	este	romantic,	nostalgic	și	nu	o	dată,	cu	o	lacrimă	în	colțul	ochilor.	Iar	noi	ne	amintim	de	încercările	la	
care	l-a	supus	viața	și	care	cu	siguranță	l-au	marcat	și	în	plan	artistic.	(…)	Dacă	nu	s-ar	fi	născut	la	Dolhasca,	în	Moldova,	ci	la	Los	
Angeles,	în	California,	ar	fi	devenit	cu	siguranță	o	mare	vedetă	comică	a	Americii	și	a	lumii,	cu	zeci	de	filme	la	Hollywood,	asemeni	lui	
Sinatra,	și	în	paralel	ar	fi	bătut	toate	recordurile	de	tiraj	cu	discurile	sale.	Să	ne	bucurăm	însă	că	este	AL	NOSTRU,	monstru	sacru	în	
patrimoniul	de	aur	al	filmului	și	al	teatrului	românesc,	în	special	al	aceluia	de	Revistă,	pe	care	l-a	înnobilat	cu	harul	lui	unic.	Probabil	
cei	care	îl	ascultă	cântând	își	închipuie	că	muzica	ușoară	este	doar	un	hobby,	dar	e	mai	mult	de	atât.	Alexandru	Arșinel	este	un	muzi-
cian	în	adevăratul	sens	al	cuvântului:	compune,	stăpânește	toate	ritmurile,	de	la	piesele	latino-americane	la	romanțe,	de	la	colinde	la	
cele	evergreen,	neocolind	muzica	ușoară	și	bogatul	folclor	bucovinean.	Cântul	este	pentru	el	plăcerea	supremă,	pentru		că	nu	este	un	
actor	care	și	cântă,	ci	un	cântăreț	în	toată	puterea	cuvântului,	cu	numeroase	discuri	și	succese	muzicale	la	activ.	Să	facem	o	reverență	
în	fața	Lordului	scenei	și	al	muzicii	ușoare,	căruia	îi	declar	afecțiune	pe	viață	și	îi	spun	că	pentru	noi	este	Alexandru	King	Arșinel!”.
		 Echipa	 Centrului	 pentru	 Seniori	 al	 Municipiului	 
Bucureşti,	 alături	 de	 toţi	 prietenii	 şi	 colaboratorii	 îi	 urează	 
Maestrului	Arșinel	viaţă	lungă	şi	un	de	necuprins	LA	MULŢI	ANI,	
Regelui	Teatrului	românesc	de	Revistă!

seniori de 5 stele

Sursa	foto:	CSMB,	Teatrul	de	Revistă	”Constantin	Tănase”
Alexandra Dobre, Director General CSMB și 

Alexandru Arșinel



Prin CREDINȚĂ și  DEMNITATE, pentru SENIORI
	 Valentina	Spânu,	Președinta	Asociației	”Credință	și	Demnitate”	a	muncit	mult	pentru	a	deveni	un	om	apre-
ciat	și	respectat,	un	om	care	și-a	construit	cariera	cărămidă	cu	cărămidă,	de	multe	ori	dând	la	schimb	nopți	ne-
dormite	sau	timp	prețios	pe	care	ar	fi	putut	să-l	petreacă	alături	de	cei	dragi.
	 CV-ul	 său	 este	 impresionant:	 este	 jurist	 de	 profesie	 (a	 absolvit	 Facultatea	 de	Drept),	 a	 fost	 electronist	 
(Intreprinderea	”Electronica”)	și	tehnician	la	Metrorex	(în	anii	’80,	Metrou	SA	București),	prezentatoare	de	spec-
tacole	și	de	televiziune,	organizator	de	evenimente	și	absolventă	a	Școlii	Populare	de	Artă,	secția	Canto-Muzică	
Populară,	iar	din	2008	este	manager	al	Facultății	de	Teologie	Ortodoxă	”Justinian	Patriarhul”	din	cadrul	
Universității	București.
	 Dar,	înainte	de	orice	titlu	și	funcție,	Valentina	Spânu	este	
om	cu	suflet	mare.	Pentru	că	este	fericită	atunci	când	îi	poate	
face	pe	alţii	 fericiţi.	A	fost	 întotdeauna	atentă	la	nevoile	celor	
apropiaţi	sau	ale	celor	care	au	apărut	din	senin	 în	viaţa	ei.	A	
ajutat	și	ajută	oameni	bolnavi,	pe	aceia	cu	nevoi	speciale	sau	pe	
cei	în	suferinţă;	nu	crede	că	a	spus	vreodată	„Nu“	cuiva.	Admite	
că	există	posibilitatea	ca	generozitatea	ei	să	treacă	drept	naivi- 
tate,	dar	crede	că	bunătatea	poate	schimba	lumea.	După	nu-
meroase	activități	și	proiecte	care	veneau	în	sprijinul	persoane- 
lor	 vârstnice,	 înțelegând	că	viața	 trebuie	prețuită	 cu	 tot	 ceea	
ce	are	de	oferit,	Valentina	Spânu	a	 înființat	 în	2012	Asociația	
”Credință	și	Demnitate”	-	o	organizație	a	prieteniei,	a	dragostei	
și	respectului	pentru	oameni,	pentru	a	oferi	seniorilor	prețuire	
și	șansa	unei	vieți	decente.	”De	la	bun	început	ne-am	propus	
să	 readucem	și	 să	 salvăm	de	 la	uitare	 tot	 ce	este	 românesc,	
valorile	 poporului	 român,	 tradițiile,	 obiceiurile,	 cântecele	 au- 
tentice	 -	 colindele,	doina,	balada,	 romanța,	 cântecul	popular,	
muzica	ușoară,	puse	la	grea	încercare	de-a	lungul	vremurilor”	
–	ne	mărturisea	Valentina	Spânu.	”Toate	acestea	au	nevoie	de	
o	nouă	direcție	și	de	conturarea	unei	 identități	proprii.	Nimic	
din	ce	este	românesc	nu	trebuie	să	piară,	identitatea,	unitatea,	
tradițiile,	trebuie	să	fie	și	să	ramână	mărturii	vii	ale	culturii	și	civi- 
lizaţiei	poporului	român.	O	prioritate		pentru	Asociatia	noastră	
o	au	vârstnicii,	mai	ales	aceia	care	trăiesc	singuri,	fiind	într-un	
mod	 nemeritat	 marginalizați	 de	 societate,	 aflați	 departe	 de	
familie	și	de	bucuriile	vieţii	cotidiene	și	lipsindu-le	posibilitatea	
de	recreere	și	de	petrecere	a	timpului	liber.	Pentru	ei,	seniorii	
bucureșteni,	 organizăm	evenimente,	 întâlniri,	 spectacole,	 zile	
festive	și	seri	de	socializare	împotriva	singurătății	și	bătrâneţii	
neiertătoare.	 Colaborăm	 foarte	 bine	 cu	 Centrul	 pentru	 Seni-
ori	 al	 Municipiului	 București	 și	 cu	 doamna	 Director	 General	 
Alexandra	Dobre,	participăm	la	evenimente	comune	și	ne	susți-
nem	reciproc”.

		 În	 luna	 ianuarie	 2019	 cu	 ocazia	 Galei	
Seniorilor	 de	 5	 stele,	 eveniment	 organizat	 de	
Primăria	Capitalei	 prin	Centrul	 pentru	 Seniori	 
al	 Municipiului	 București,	 în	 parteneriat	 cu	
Asociația	 „Cultură,	 Educație,	 Tradiție	 și	 Spriri- 
tualitate”,	 a	 fost	 conferit	 doamnei	 Valentina	
Spânu,	premiul	pentru	activitatea	remarcabilă	
desfășurată	 în	 slujba	 seniorilor	 bucureșteni.	
Cu	 această	 ocazie,	 sărbătorita	 a	 mărturisit	
emoționată:	 ”Sunt	 onorată	 să	 primesc	 o	 ast-
fel	de	distincţie	şi	mulţumesc	doamnei	Primar	
General	 Gabriela	 Firea	 și	 dumneavoastră,	 co-
laboratorilor	noștri.	Acest	premiu	aparține	su-
telor,	miilor	de	români	din	București,	din	țară	și	
din	străinătate!	Fie	ca	Dumnezeu	să	vă	binecu-
vânteze	cu	darurile	sale!”.
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viața la vÂrsta a treia

Sursa	foto:	CSMB

Valentina Spânu, Președinte Asociația 
”Credință și Demnitate”

Valentina Spânu și Alexandra Dobre, 
Director General CSMB 



sănătatea nu are vÂrstă
 ,,ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viață.”

	 Primăria	Capitalei	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Mu-
nicipiului	 București	 (CSMB),	 în	 parteneriat	 cu	 Asociația	
”Sănătate	 pentru	 Comunitate”	 și	 NeoLife	Medical	 Center	
–	 România,	 va	 derula,	 începând	 din	 luna	 iulie	 2019,	 un	
amplu	program	de	screening	pentru	cancerul	colorectal	-	
,,ÎNVINGE	CANCERUL	COLORECTAL.	Un	test	pentru	viață.”	
În	2018,	cancerul	colorectal	a	 însemnat	13,3%	din	 totalul	
cancerelor	noi	diagnosticate	în	țara	noastră,	fiind	depășit	
doar	de	cancerul	pulmonar,	cu	13,6%.	Numărul	deceselor	
cauzate	de	această	maladie	a	depășit	6.000	de	persoane	în	
anul	2018.	
	 Cu	toate	acestea,	România	rămâne	una	din	puținele	țări	din	Uniunea	Europeană	fără	un	program	de	screen-
ing	pentru	cancerul	colorectal.	Prin	intermediul	acestui	program,	un	număr	de	1.500	de	seniori	bucureșteni	aflați	
în	grupa	de	risc	adică	a	celor	peste	50	de	ani,	cu	posibilitatea	creșterii	numărului	de	beneficiari	ai	programului	până	
la	5.000	de	persoane,	vor	beneficia,	cu	titlu	gratuit,	de	teste	medicale	specifice	în	depistarea	cancerului	colorec-
tal.	Testul	imuno-chimic	fecal	(Testul	FIT)	reprezintă	o	metodă	de	screening	non-invazivă	importantă	și	eficientă,	
care	poate	fi	făcut	în	intimitatea	propriei	locuințe	și	care,	din	păcate,	nu	a	ajuns	să	fie	cunoscut	la	nivel	național. 
	 Conform	specialiștilor	supraviețuirea,	în	cazul	pacienților	care	au	descoperit	boala	în	stadiu	incipient,	lo-
calizat,	este	de	90%,	în	timp	ce	procentul	coboară	la	70%	dacă	boala	este	identificată	când	s-a	întins	pe	o	regiune	
mai	mare.	În	cazul	în	care	diagnosticul	se	pune	într-un	stadiu	avansat	al	bolii,	rata	de	supraviețuire	este	de	cel	
mult	20%.	Testele	FIT,	primite	de	beneficiari	 în	baza	unor	vouchere,	vor	fi	 trimise	către	 laboratoare	speciali-
zate	din	cadrul		NeoLife	Medical	Center	–	România.	În	eventualitatea	apariției	unei	suspiciuni,	persoanele	vor	
fi	direcționate	 către	medicii	 specialiști	 în	 vederea	efectuării	unor	 investigații	 suplimentare.	Tot	acest	parcurs	
este	oferit	cu	titlu	GRATUIT,	costurile	necesare	derulării	programului	fiind	suportate	integral	de	către	instituțiile	
partenere.	Implementarea	acestui	program	urmărește	Planul	Global	al	OMS	pentru	prevenirea	și	controlul	bo-
lilor	netransmisibile	2013	–	2020.	Astfel,	Primăria	Capitalei	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	București	
(CSMB),	în	parteneriat	cu	Asociația	”Sănătate	pentru	Comunitate”	și	NeoLife	Medical	Center	–	România	va	dezvol-
ta	o	abordare	multidisciplinară	integrată	privind	strategia	de	prevenire	și	control	al	cancerului	colorectal.			
	 Asociația	”Sănătate	pentru	Comunitate”,	promotorul	programului	,,ÎNVINGE	CANCERUL	COLORECTAL.	Un	
test	pentru	viață”,	a	derulat	în	ultimii	cinci	ani	campanii	de	informare,	prevenire	şi	navigare	de	pacienți,	derulând	
parteneriate	cu	instituții	și	asociații	umbrelă	din	țară	și	străinătate	(European	Cancer	Patient	Coalition,	Digestive	
Cancers	Europe,	Lung	Cancer	Europe).
	 NeoLife	Medical	Center,	membră	a	Grupului	Internațional	Bozlu,	partener	oficial	al	acestui	program,	este	
una	din	 clinicile	medicale	 de	 referință	 din	România	 și	 spațiul	 est	 european,	 unde	 experiența	 internațională,	
tradiția	și	inovația	în	medicina	se	conjugă	la	superlativ.	În	cadrul	clinicii	sunt	aplicate	cele	mai	avansate	proto-
coale	europene	 în	 tratamentul	bolilor	și,	 în	mod	special,	al	neoplasmelor.	Echipe	multidisciplinare	de	medici	
români	și	străini,	educați	la	cele	mai	înalte	universități	de	medicină	din	lume,	fac	posibilă,	acum	și	în	România,	
o	medicină	de	5	stele	pentru	pacienții	clinicii.	În	decursul	celor	3	ani	de	existență	în	România,	peste	90.000	de	
persoane	au	fost	tratate	prin	tehnici	și	echipamente	revoluționare	de	diagnostic	și	tratament.	
	 ,,ÎNVINGE	 CANCERUL	 COLORECTAL.	 Un	 test	 pentru	 viață”	 este	 un	 program	 care	 propune	 creșterea	
gradului	de	conștientizare	în	rândul	populației	cu	privire	la	 importanța	existenței	unui	stil	de	viață	sănătos	și	
cunoașterea	factorilor	de	risc.	La	nivel	instituțional,	se	urmărește	implementarea	unei	strategii	naționale	privind	
NCD	(non-communicable	diseases,	aici	fiind	incluse	cancerul,	diabetul	și	bolile	cardiovasculare).

Info utile:  
Administrația	Spitalelor	și	Serviciilor	Medicale	București	–	ASSMB	Str.	Sfânta	Ecaterina,	nr.	3,	sector	4
telefon:	021.310.10.59	/	email:	contact@assmb.ro
SPITALE	DE	URGENȚĂ:	
Spitalul	Clinic	de	Urgenţă	“Sf.	Pantelimon”	Șos.	Pantelimon	nr.	340	-	342,	021/255	4099,	sector	2
Spitalul	Clinic	de	Urgențe	Oftalmologice,	Piața	Lahovari	nr.1,	021/659.42.10,	sector	1
Spitalul	Clinic	de	Urgență	”SFÂNTUL	IOAN”,	Șos.	Vitan	Bârzești	nr.	13,	021/334.51.90,	021/334.51.70,	sector	3
Spitalul	Clinic	de	Urgență	de	Chirurgie	Plastică,	Reparatorie	și	Arsuri,	Calea	Griviței	nr.218,	021/224.09.47,	sector	1
Spitalul	de	Urgență	FLOREASCA,	Calea	Floreasca	nr.	8,	021/317.01.21,	sector	1
Spitalul	Clinic	de	Urgență	”BAGDASAR-ARSENI”,	Șos.	Berceni,	nr.12,	021.334.30.25,	021.334.30.26,	sector	4
Spitalul	Universitar	de	Urgență	Bucureşti,	Spl.	Independenţei	nr.169,	021/637.29.00,	sector	5

Sursa	foto:	prescan.at
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 Catedrala Mântuirii Neamului, între vis și realitate...

iubiM bucureștiul pentru că…

	 După	mai	bine	de	un	secol,	visul	construirii	unei	mărețe	catedrale,	ivit	după	Războiul	de	Indepen-
dență,	când	reîntregirea	neamului	românesc	reprezintă	o	năzuință	aproape	de	neatins	a	românilor,	a	
prins	viață	în	sfârșit,	fiind	un	simbol	al	identității	și	unității	naționale.

	 Exprimând	 ideea	 de	 unitate	 și	 conștiință	
națională,	 arhitectura	 Catedralei	 Mântuirii	 Nea- 
mului	 sintetizează	 elemente	 votive	 și	 structurale	
din	toate	regiunile	istorice	ale	României,	dar	și	ele- 
mente	 ale	 diasporei	 românești.	 Cu	 prilejul	 vizitei	 
apostolice	în	România,	din	perioada	31	mai	–	2	iu-
nie	2019,	Papa	Francisc,	la	ceremomia	de	oficiere	a	
slujbei	din	Catedrala	Mântuirii	Neamului,	a	precizat	
că	este	„un	moment	de	o	mare	valoare	simbolică“,	
iar	România	trebuie	să	rămână	un	loc	al	unității	și	al	
împăcării.

		 Proiectul	 Edificiului	 Național	 a	 fost	
readus	 în	 atenția	 publică	 de	 Preafericitul	
Patriarh	Teoctist,	Patriarhul	Bisericii	Orto-
doxe	 Române	 care,	 cu	 ajutorul	 Primăriei	
Generale	a	Municipiului	București	a	început	
lucrările	de	amenajare,	într-un	nou	loc,	pe	
Dealul	Arsenalului.	În	An	Centenar,	atunci	
când	poporul	 român	a	 sărbătorit	 împlini-
rea	a	100	de	Ani	de	la	Marea	Unire,	Prea- 
fericitul	Părinte	Daniel,	Patriarhul	Bisericii	
Ortodoxe	Române	și	Patriarhul	 Ecumenic	
Bartolomeu	al	Constantinopolelui	au	ofici-
at	sfințirea	Sfântului	Lăcaș,	împlinind	astfel	
un	vis	de	veacuri	al	neamului	românesc.

	 În	1884,	la	inițiativa	regelui	Carol	I,	a	fost	promulgată	
legea	 pentru	 construirea	 „Bisericii	 Catedrale	 din	 Bucu- 
rești”	care	s-a	bucurat	de	susținerea	publică	a	întregii	nați-
uni.	 Locul	 ales	 pentru	 amplasarea	 viitoarei	 catedrale,	 la	
poalele	 Dealului	 Mitropoliei,	 a	 fost	 marcat	 prin	 ridicarea	
unei	troițe,	la	slujba	de	sfințire	participând	membrii	regenței	
și	ai	guvernului,	reprezentanții	clerului,	ai	armatei	și	zeci	de	
mii	de	credincioși.	Din	cauza	crizei	economice	din	perioada	
interbelica,	urmată	de	Al	Doilea	Război	Mondial	și	de	instau-
rarea	regimului	comunist,	lucrările	construcției	au	fost	sis-
tate,	însă	visul	unei	Catedrale	mărețe	a	rămas	în	conștiința	
poporului	român.

Sursa	foto:	basilica.ro,	catedralaneamului.ro	



conFesiuni artistice
 LIDIA ŞERBAN, Senioara goblenurilor 

	 Are	65	de	ani,	a	fost	profesoară	de	 limba	engleză	și,	 timp	de	
30	de	ani,	 realizatoare	de	emisiuni	de	 televiziune.	 În	1973	a	absol-
vit	 în	paralel	cu	 liceul	şi	Școala	de	Artă,	clasa	de	pian,	apoi	Univer-
sitatea	 București,	 Facultatea	 de	 limbi	 germanice,	 secția	 engleză	
-	 franceză,	 promoția	 1977.	A	doua	 facultate	pe	 care	 a	 absolvit-o	 a	
fost	Academia	de	Studii	Economice.	 ”Pasiunile	mele	au	 fost	și	sunt	
lectura,	 călătoriile	 și	muzica	clasică”	–	ne-a	mărturisit	Lidia	Șerban. 

		 Despre	cea	mai	nouă	pasiune	a	sa	vorbește	cu	însuflețire,	mai	
ales	că	i	s-a	dedicat	multă	vreme,	aproape	în	exclusivitate:	”Cu	ocazia	
unei	vizite	în	Florența	am	fost	profund	impresionată	de	goblenurile	re-
nascentiste	pe	care	le-am	văzut	în	diversele	muzee,	la	Palazzo	Medici,	
Galleria	dell’Accademia,	Palazzo	Bartolini	Salimbeni...	Revenind	acasă	
și	mai	ales	pentru	a	reuși	să	trec	mai	ușor	printr-o	cumpănă	a	vieții	
mele	cauzată	de	moartea	soțului,	am	cumpărat	mai	 întâi	modelele	
imprimate	care	se	găsesc	în	merceriile	din	București	pentru	ca,	după	
câțiva	ani	să	ajung	să-mi	creez	eu	însămi	modele	pe	care	le	vedeam	
sau	să	reproduc	din	memorie,	imagini	pe	care	le-am	văzut	cu	diverse	
ocazii”.	

	 Creațiile	Lidiei	Șerban,	pe	care	vi	 le	prezentăm	în	
imagini	sunt	câteva	din	cele	care	i-au	rămas,	pentru	că	
majoritatea	goblenurilor	le-a	făcut	cadou	prietenelor	sau	
celor	care	 le	admirau.	 ”Din	păcate	trecerea	 la	cea	de-a	
treia	etapă	a	vieții	și-a	spus	cuvântul	și	vederea	îmi	cre-
ează	probleme.	În	ultimii	ani	am	lucrat	mai	mult	cu	lupa,	
dar	am	cam	neglijat	lucrul	la	goblenuri	încercând	sa-mi	
reiau	alte	hobby-uri	din	 tinerețe.	 	 În	zilele	 lungi	de	 iar-
na	însă,	simt	un	îndemn	profund	să	pun	mâna	pe	gher- 
ghef	 și	 să-mi	 procur	 diversele	 papiote	 cu	 ațe	 colorate	
care	încep	să-mi	pună	la	încercare	imaginația.	Mă	bucur	
de	 goblenurile	mele	 ca	de	niște	 ființe	 vii	 deoarece	 îmi	
amintesc	de	locurile	vizitate	odinioară”.
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conFesiuni artistice

	 ”Expozițiile	artistei	sunt	oaze	de	lumină	și	culoare,	pline	de	
flori,	de	viață	și	de	frumos”
 
	 S-a	născut	pe	23	 iulie	 1954,	 în	Bucureşti	 și	 are	o	 carieră	
de	peste	40	de	ani		cu	o	carte	de	vizita	impresionantă.	Marinela	
Măntescu	Isac	a	absolvit	 Institutul	de	Arta	”Nicolae	Grigorescu”	
la	clasa	maestrului	Corneliu	Baba	 în	1979.	A	vernisat	prima	sa	
expoziție	 în	1978,	atunci	când	era	studentă.	De	atunci,	a	pictat	
neîncetat	organizând	zeci	de	expoziții	personale	și	participând	la	
peste	250	de	expoziţii	de	grup	în	ţara	şi	străinătate.	

	 Premiată	 la	saloanele	naționale	și	 internaționale,	pictorița	”care	
stăpânește	 la	 perfecție	 insinuarea	 blândă	 a	 culorii”	 se	 poate	mândri	
cu	tablouri	aflate	în	colecții	particulare	în	ţări	de	pe	toate	continentele: 
România,	Anglia,	Austria,	Canada,	Egipt,	Elveția,	Franța,	Germania,	Gre-
cia,	Israel,	Japonia,	Olanda,	Suedia,	Franța,	Bulgaria,	Serbia,	Spania,	SUA,	
Australia	sau	Venezuela.	”Opera	pictoriței	este	de	fapt	o	impunătoare	
rapsodie	ce	se	derulează	cu	seninătatea	valorii	de	sine	între	primăvară	si	
toamnă.	Sau	între	toamnă	și	primăvară,	între	pastelul	violetelor	fragile	și	
arama	frunzelor	desprinse	de	pe	ramura	emoțiilor	primordiale.	Atelierul	
propriu	este	universul	unde	spatiul	nu	mai	are	dimensiuni,	pentru	că	ima- 
ginaţia	poate	împinge	graniţele	sale	către	dimensiuni	cosmice.	Obiectele	
înconjurătoare	își	pierd	orice	valoare	practică	și	se	transformă	în	sim-
boluri	 ale	 unei	 comunicări	 spirituale”	 –	 scria	 profesorul	 și	 sculptorul	
Adrian	Pîrvu.

	 Din	anul	1980,	Marinela	Măntescu	Isac	este	mem-
bră	a	Uniunii	Artiștilor	Plastici	și	a	Asociației	Femeilor	Cre-
atoare	în	Arta	Plastică	din	România.
		 ”Simțim	 în	 pictura	 Marinelei	 Măntescu	 gestul	
modelator	al	sculptorului,	explozia	de	culoare	a	celui	care	
vrea	să	coloreze,	arhitectura	tainică	a	celor	care	se	proiec-
tează	în	zona	celor	ce	ar	putea	fi,	dar	înțelegem	că	toate	
acestea	se	întâmplă	într-un	spațiu	al	ecranelor	manipu-
late	afectiv	fără	a	uita	că	orice	imagine	este	părelnică”	–	
scria	criticul	de	artă	Radu	Procopovici.	Chiar	și	după	grele	
încercări	 ale	 vieții,	 pictorița	 își	păstrează	entuziasmul	 și	
interesul	 pentu	 arta	 căreia	 îi	 dă	 viață,	 fiind	 în	 continuă	
căutare.

	 Tablourile	Marinelei	Măntes-
cu	 sunt	 ”pline	 de	 magie,	 culoare	
si	 mister,	 aidoma	 unor	 povești	
spuse	 la	 gura	 sobei	 în	 nopți	 liniș-
tite	 de	 iarnă.	 Sunt	 incantații	 cu	
sunete	 învăluitoare,	 menite	 să	 te	
farmece	 fără	să	 te	adoarmă,	pen- 
tru	că	logica	lor	plastică	ține	mereu	
conștiința	 trează.	 Obiectele,	 plan- 
tele,	 figurile	 umane	 se	 descom-
pun	 în	 fracțiuni	 insesizabile	 pen- 
tru	a	se	recompune	imediat	 la	 loc	
de	parcă	acum	și	aici	au	fost	create	
de	fapt”…	

MARINELA MĂNTESCU - ISAC, discipola maestrului Corneliu Baba
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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:	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


