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	 Da,	 a	 venit	 PRIMĂVARA	 cu	 alaiul	
ei	 de	 zile	 frumoase	 şi	 de	 sărbători	 care	
celebrează	dragostea,	speranţa	de	mai	bine,	
iubirea	 de	 semeni,	 emoţiile,	 zâmbetele,	
gesturile	nobile	faţă	de	cei	de	lângă	noi.	Ne	
străduim	să	vă	transfomăm	zile	şi	seri	 în	
momente	şi	amintiri	de	neuitat	imaginând	
şi	creând	special	pentru	Dumneavoastră,	
dragi	 Seniori,	 noi	 programe	 şi	 proiecte	
social-recreative,	 culturale	 și	 artistice	 ale	
Primăriei	Capitalei,	 derulate	prin	Centrul	
pentru	Seniori	al	Municipiului	Bucureşti.	
		 Cu	 bucuria	 şi	 şansa	 de	 a	 lucra	
pentru	 Seniorii	 bucureşteni,	 alături	 de	
o	 echipă	 de	 oameni	 inimoși,	 dedicaţi	 și	
profesionişti	 am	 ocazia	 să	 aflu	 mereu	
istorisiri,	 poveşti	 şi	 experiențe	 de	 viață	
unice,	 inedite,	 fascinante.	 Aşa	 cum	 sunt	
și	 cele	 ale	 celor	 105	 distinşi	 Centenari,	
beneficiari	până	 în	prezent	ai	proiectului	
VIEŢI	CENTENARE.	
		 Ne	mândrim	 cu	 domnul	 Dumitru	
Comănescu	 (111	 ani	 și	 4	 luni)	 desemnat	
recent	 de	 Guinness	 World	 Records,	 al	
doilea	cel	mai	vârstnic	bărbat	al	Planetei,	
după	ce,	prin	demersurile	noastre	fusese	
declarat	 oficial	 anul	 trecut,	 „Cel	 mai	
vârstnic	 cetăţean	 al	 Bucureştiului”.	 Am	
avut	 privilegiul	 de	 a	 participa	 la	 două	
aniversări	 centenare	 emoționante,	 cea	
a	 doamnei	 Agatha	 Bart	 care	 a	 împlinit	
100	de	ani	și	a	domnului	Viceamiral	(Rtr.)	
Mircea	 Caragea,	 la	 101	 ani,	 senior	 al	
Careului	 Marinarilor	 „Căpitan-comandor	
Alexandru	Dumbravă“	și	ultimul	membru	

de	echipaj,	în	viață,	dintre	cei	care	au	efectuat	
în	 1939	 voiajul	 inaugural	 al	 navei-școală	
„Mircea	cel	Bătrân”.	
		 Este	o	onoare	să	îi	omagiem	și	să	
premiem	oameni	minunați	care	au	ajuns	la	
vârste	venerabile,	care	au	învins	obstacole	
și	care	ne	sunt	exemple	și	modele	demne	
de	 urmat.	 Pentru	 că	 „Viața	 fiecărui	 om	
este	 o	 poveste,	 poveștile	 oamenilor	
au	 scris	 istoria,	 iar	 Istoria	 secolului	 de	
Unire	își	are	încă	eroii	printre	noi”	–	sunt	
gândurile	 transmise	 de	 doamna	 Primar	
General,	 Gabriela	 Firea	 și	 înscrise	 pe	
plachetele	 onorifice	 decernate	 seniorilor	
centenari.	Eroi	sunt	și	protagoniștii	acestei	
ediții	 –	Prof.	Dr.	Ovidiu	Bojor	 (95	de	ani)	
-	 părintele	 fitoterapiei	 moderne	 din	
România,	Nea’	Nicu,	pălărierul	nonagenar	
pe	 care	 îl	 întâlnim	 în	 fiecare	 dimineață	
în	 atelierul	 său	din	 Pasajul	 Englez	 de	pe	
Calea	 Victoriei	 sau	 pictorul	 Traian	 Nica	
Țuckman	 (70	 de	 ani),	 absolvent	 al	 Școlii	
Populare	de	Artă	ca	șef	de	promoție	la	60	
de	ani!...		
		 Continuăm	proiectele	permanente	
de	 care	 au	 beneficiat	 până	 acum	 mii	
de	 seniori	 -	 „Lumina	 ochilor,	 cea	 mai	
importantă.	 Ochelari	 pentru	 vârsta	 a	
treia”,	 „Împreună	de-o	viaţă.	Aniversarea	
căsătoriei	25,	50,	75	ani”,	„Vieţi	Centenare”	
sau	 „Învinge	 cancerul	 colorectal.	Un	 test	
pentru	 viaţă”	 și,	 totdată	 vă	 pregătim	noi	
activități	 care,	 sperăm	 să	devină	 tot	mai	
atractive	pentru	dumneavoastră	din	toate	
punctele	de	vedere

Alexandra Dobre
Director	General	

Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	
Bucureşti
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Astenia	de	Primăvară

Dotări	și	tehnologii	de	ultimă	oră	la	Spitalul	
Clinic	de	Nefrologie	”Dr.	Carol	Davila”

Prof.	Dr.	Ovidiu	Bojor,	părintele	
fitoterapiei	moderne,	la	95	ani

Alternative	de	economisire	pe	piața	
bancară

Traian	Nica	Țuckman	(70	ani),	pictorul-
recordman

NEA'		NICU,	pălărierul	Bucureștilor	de-
acum	și	de	odinioară

	 „Ce	dar	să-ți	fac	acum	că-i	primăvară?
		 Din	nori	îți	cos	o	rochie	ușoară.
		 Din	ghiocei	îți	fac	o	cingătoare.
		 La	gât	îți	pun	șirag	de	lăcrămioare.
 
		 Te-ncalț	cu	pantofiori	de	toporași.
		 Să	fii	cea	mai	frumoasă	din	oraș.
		 Vrei	și	brățări?	Ba	încă	și	cercei?
		 Îți	fac	un	set	complet	din	brebenei.
 
		 Și	gata!	Nu	mai	am,	știi	bine,
		 C-am	cheltuit		vreo	trei	poieni	cu	tine!
		 Mai	vrei	și	pace,	bucurii	și	sănătate?
		 Din	astea	n-am.	La	Dumnezeu	sunt	toate!
		 Și-atunci	cu	dragoste-oi	îngenunchea,
		 Rugându-mă	la	El	să	ți	le	dea!”	
	 	 	 		Magda	Isanoş	(1916	-	1944)



Adresa și programul de lucru pentru depunerea dosarelor proiectelor #CSMB 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: http://www.cs-mb.ro și FB 
https://facebook.com/senioribucuresti/

PROIECTELE #CSMB afLaTE în dERuLaRE

 LUMINA OCHILOR, CEA MAI IMPORTANTĂ. Ochelari pentru vârsta a 
treia	a	înregistrat	până	în	prezent	aproape	2500	de	beneficiari	(2401	în	2019	și	
90	de	la	începutul	anului	2020).	Proiectul	prevede	acordarea	unui	sprijin	financiar	
pensionarilor	domiciliați	 în	Municipiul	București	privind	achiziția	de	ochelari	de	
vedere,	 în	 valoare	 de	maximum	250	 lei/net/beneficiar.	 Aceștia	 trebuie	 să	 aibă	
pensia	mai	mică	decât	salariul	minim	net	pe	economie,	adică	1346	lei.	

	 Proiectul	cu	numărul	cel	mai	mare	de	beneficiari	este	cel	intitulat	ÎMPREUNĂ 
DE-O VIAȚĂ. Aniversarea Căsătoriei – 25, 50, 75 ani;	aproape	5000	de	cupluri	(4523	
cupluri	în	2018	și	2019	și	436	cupluri	în	acest	an)	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	se	acordă	pentru	75	de	ani	de	
căsnicie	nu	s-a	acordat	până	acum.	

	 La	mai	bine	de	un	an	de	la	lansare	(10	decembrie	2018),	Proiectul VIEȚI CENTENARE 
a	înregistrat	până	acum	105	de	beneficiari.	Decanul	de	vârstă	este	Dumitru	Comănescu	
(pe	 8	 noiembrie	 va	 împlini	
112	 ani),	 declarat	 oficial	 în	
iunie	anul	trecut,	ca	urmare	a	
demersurilor	 CSMB,	 ”Cel	 mai	
vârstnic	cetățean	al	Capitalei”.	
Acesta	 a	 devenit	 recent	
al	 doilea	 cel	 mai	 longeviv	
bărbat	 al	 Planetei,	 conform	
clasamentului	 	 „Ten	 oldest	
living	men”,	 al	 75-lea	 cel	mai	

vârstnic	bărbat	al	 tuturor	 timpurilor	 (“100	 	verified	oldest	men”)	
şi	a	71–a	cea	mai	vârstnică	persoană	 în	viaţă	 (“100	oldest	 living	
people”).	Pe	locul	I	al	podiumului	mondial	al	Centenarilor	se	află	
britanicul	Robert	Weighton,	născut	pe	29	martie	1908,	urmat	de	
românul	Dumitru	Comănescu.	Seniorii	care	au	împlinit	100	de	ani	
sau	mai	mult,	cu	domiciliul	stabil	în	București	primesc	un	premiu	
în	bani	 (5.000	 lei)	și	câte	o	plachetă	onorifică	 în	semn	de	omagiu	adus	vieţii	şi	contribuţiei	 la	dezvoltarea	societăţii	şi	a	
comunităţii	Municipiului	Bucureşti	precum	și	o	recunoaștere	a	respectului	și	prețuirii		față	de	acești	oameni	atât	de	speciali.

 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	 non-invaziv	 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	 duse	 
la	 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.	
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InfORMaŢII dE InTERES GEnERaL PRIvInd PROGRaMELE șI PROIECTELE 
InSTITuțIILOR PuBLICE afLaTE în SuBORdInEa PRIMăRIEI CaPITaLEI

Primele 130 de autobuze hybrid Merdeces-Benz Citaro vor circula prin București 
începând din luna aprilie!

Capitala va avea 100 de troleibuze 
ultramoderne cu climatizare automată și 

tehnologie Wi-Fi

Compania Municipală Turistică a inaugurat 
Bucharest Tourism Info Point – Punctul de 

Informare Turistică al Bucureștiului.

 
 
 
  
     
 
 
 
 
 
 
 
	 Demersul	 Primăriei	 Capitalei	
reprezintă	 încă	 un	 pas	 important	 în	
diminuarea	 poluării	 generate	 de	 traficul	
urban.	 Practic,	 Bucureştiul	 va	 avea	 pentru	
prima	 dată	 în	 componența	 flotei	 STB	
autobuze	 Hybrid,	 modelul	 Mercedes-Benz	
Citaro	 Hybrid,	 autobuzul	 anului	 2019.	 Au	
o	 capacitate	 mare	 de	 transport	 călători	 și	
anume,	 27	 scaune	 și	 80	 locuri	 în	 picioare.	
Autobuzele	 sunt	dotate	 cu	 scaune	 tapițate	
și	 climatizare,	 sunt	 adaptate	 persoanelor	

cu	dizabilități	și	sunt	dotate	cu	prize	pentru	
încărcarea	dispozitivelor	mobile	și	cu	sisteme	
informatice	 care	 furnizează	 informații	 în	
timp	real	despre	călătorie	și	date	importante	
despre	 starea	 de	 funcționare	 a	 vehiculului	
către	centrul	STB	SA.	”Tehnologia		hibridă	care	
echipează	aceste	autobuze	face	ca	motorul	
electric	 să	 funcționeze	 atât	 ca	 agregat	 de	
antrenare	 a	 roților,	 cât	 și	 ca	 generator	 de	
energie	 atunci	 când	 autobuzul	 frânează.	
Energia	 este	 stocată	 spre	 a	 fi	 folosită	 la	

punerea	în	mișcare	a	autovehiculului,	calitate	
care	 reduce	 semnificativ	 noxele	 emise	 și	
consumul	 de	 carburant”	 –	 a	 spus	 Bogdan	
Aldea,	 Director	 Vânzări,	Mercedes	 Benz.	O	
atenție	 specială	 este	 acordată	 postului	 de	
conducere	 al	 șoferului	 care	 va	 beneficia	
de	dotări	de	ultimă	generație	care	sporesc	
siguranța	 și	 confortul	 și	 reduc	 stresul	 sau	
oboseala.

	 ”Achiziția	 troleibuzelor	 a	
intrat	în	linie	dreaptă,	fiind	un	alt	
pas	 important	 in	modernizarea	
parcului	 auto	 al	 Societății	 de	
Transport	București”	–	a	anunțat	
Gabriela	Firea,	Primarul	General	
al	 Capitalei.	 Astfel,	 numărul	
noilor	 mijloace	 de	 transport	
contractate	 până	 în	 prezent	 de	
actuala	 conducere	 a	 Primăriei	
Capitalei	 ajunge	 la	 630	
de	 vehicule,	 din	 care	
fac	 parte	 și	 cele	 400	
de	 autobuze	 Otokar	
achiziționate	anul	trecut	
și	care	se	află	deja	în	trafic.	
Troleibuzele	au	o	lungime	
de	 12	 metri	 şi	 podeaua	
complet	coborâtă	pe	toată	
lungimea	vehiculului	și	cu	
funcții	 speciale	 destinate	
persoanelor	cu	dizabilități;	
capacitatea	 de	 transport	
este	 de	 minimum	 96	

persoane	din	care	24	pe	scaune.	
	 Acestea	 vor	 avea	 prize	
USB	 pentru	 încărcare	 rapidă	 a	
dispozitivelor	 mobile,	 sistem	
informatic	 pentru	 furnizarea	
informatiilor	 despre	 călătorie	
și	 un	 sistem	 de	 stocare	 a	
energiei	 electrice.	 Autonomia,	
în	 cazul	 întreruperii	 furnizării	
curentului	 electric	 este	 de	 20	
km	 pentru	 fiecare	 cursă,	 cu	
posibilitatea	 de	 încărcare	 a	
bateriilor	de	stocare	prin	grupul	
generator	propriu	al	troleibuzului.	 
	 De	 remarcat	 faptul	
că	 finanțarea	 provine	 de	 la	
Administrația	 Fondului	 pentru	
Mediu	 din	 cadrul	 ”Programului	
privind	 îmbunătățirea	 calității	
aerului	și	reducerea	emisiilor	de	
gaze	 cu	 efect	 de	 seră,	 utilizând	
autovehicule	mai	puțin	poluante	
în	transportul	public	local”.	

 
 
 
 
 

		 Cel	 mai	 nou	 spațiu	 de	
informare	 a	 turiștilor	 români	
și	 străini	 s-a	 deschis	 pe	 strada	
Ion	 Brezoianu	 nr.	 15.	 Toți	 cei	
care	 vizitează	 Capitala,	 vor	
putea	 primi	 prin	 intermediul	
Bucharest	 Tourism	 Info	 Point,	
informații	utile	despre	obiective	
turistice,	 monumente	 istorice,	
locuri	 de	 legendă	 și	 clădiri	 de	
poveste,	 muzee,	 teatre,	 dar	 și	
despre	 locațiile	 numeroaselor	
cafenele,	 restaurante	 sau	
magazine,	majoritatea	 aflate	 în	
Centrul	Vechi	al	Bucureștilor.	
 
 
 

		 Cel	 mai	 populat	
oraș	 și	 cel	 mai	
important	 centru	
comercial	și	industrial	
al	 țării,	 Bucureștiul	
este	 de-al	 zecelea	
oraș	ca	populație	din	
Uniunea	Europeană.	
Prima	 mențiune	 a	
localității	a	apărut	în	
1459,	iar	în	anul	1862	

a	 devenit	 capitala	 Principatelor	
Unite.	

	 Anul	 trecut	 s-au	 sărbătorit	
560	de	ani	de	atestare	documentară	
și	 360	 de	 ani	 de	 când	 a	 devenit	
capitala	 Ţării	 Româneşti.	 Spațiul	
punctului	 de	 informare	 este	
amenajat	 într-un	stil	 clasic	care	
pune	 în	 valoare	 interioarele	
și	 fascinează	 prin	 maniera	
emblematică	 și	 sofisticată	 care	
redă	atmosfera	Bucureștilor	de	
altă	dată.

Foto: FB Primar General Gabriela Firea, PMB, CMTB Info Point



vEșTI BunE dE La COMPanIa MunICIPaLă TERMOERnERGETICa 
BuCuREșTI - C.M.T.E.B.

C.M.T.E.B. continuă lucrările de reabilitare a sistemului de termoficare în mai multe zone din 
Municipiul București în care cetățenii au resimțit disconfort în sezonul anterior de încălzire

	 Începând	cu	data	de	1	decembrie	2019,	Compania	Municipală	Termoernergetica	București	a	semnat	Contractul	de	delegare	
a	gestiunii	directe	a	serviciului	public	de	alimentare	cu	energie	termică,	fiind	responsabilă	de	activităţile	de	producere,	transport,	
distribuţie	 şi	 furnizare,	 în	 arealul	 deservit	 de	 către	 Asociaţia	 de	 Dezvoltare	 Intercomunitară	 Termoenergetică	 Bucureşti-Ilfov.	
Compania	are	ca	scop	prestarea	şi	 furnizarea	serviciului	public	de	alimentare	cu	energie	termică	 în	arealul	deservit	de	Asociaţia	
de	Dezvoltare	Intercomunitară	Termoenergetica	București-Ilfov	și	are	în	exploatare	954,09	km	conducte	-	reţele	termice	primare	si	
2963,3	km	conducte	-	reţele	termice	secundare,	1027	Puncte	Termice,	Staţii	Centralizatoare,	module	termice,	47	Centrale	Termice	
cvartal	si	1	Centrală	Termică	de	Zonă	Casa	Presei.	

	 Aceste	lucrări	constituie	cea	mai	amplă	campanie	de	
reparații,	modernizări	și	 înlocuiri	de	subansamble	tehnice,	
fiind	prima	acțiune	de	acest	gen	după	o	perioadă	de	10	ani.	
	 A	 fost	 finalizată	 procedura	 de	 achiziţie	 pentru	
lucrările	de	intervenţie	de	primă	urgenţă	şi	au	fost	semnate	
acordurile	-	cadru	prin	care	se	vor	organiza	succesiv	52	de	
şantiere	în	mai	multe	zone	din	Municipiul	Bucureşti.	Aceste	
lucrări	 au	 în	 vedere	 repararea	 porţiunilor	 de	 conductă	 în	
zonele	 în	 care	 s-au	produs	70-80%	dintre	 avariile	din	 anii	
trecuți.		

 
 

		 Până	 in	 prezent,	 au	 fost	 finalizate	 și	 există	 lucrări	
aflate	in	diferite	stadii,	în	5	sectoare	ale	Capitalei:
•	 Sectorul 1	 –	 două	 lucrări	 finalizate	 în	 zonele	 Iancu	
de	 Hunedoara	 și	 Ion	 Mihalache.	 Lucrarea	 din	 zona	
Aviaţiei–Pipera-Nicolae	 Caramfil	 este	 la	 stadiul	 refacerii	
amplasamentului	și	a	racordării	porțiunii	înlocuite;
• Sectorul 2	-	zona	Pantelimon-strada	Hăţişului,	se	lucrează	
la	 prima	 parte	 a	 provizoratului	 care	 va	 da	 posbilitatea	
executării	lucrării	fără	a	crea	disconfort	consumatorilor	din	
zonă;
• Sectorul 3	–	zona	Danubiu,	lucrare	finalizată	pe	partea	de	
instalații,	se	reface	amplasamentul;
-	 zona	 Vitan-Bârzeşti–strada	 Răcari	 se	 lucrează	 pe	 primul	
tronson,	unde	s-a	asigurat	 circulația	agentului	 termic	prin	
provizorat;	
-	zona	Vitan–Zizin,	lucrare	în	curs	de	contractare.
• Sectorul 4	 –	 zona	 Unirii-strada	 Radu	 Vodă	 urmează	
cuplarea	tronsonului	1	și	demararea	celei	de-a	doua	etape;	
-	subtraversare	Dâmbovița,	în	dreptul	străzii	Releului	–	este	

la	stadiul	refacerii	amplasamentului	și	a	racordării	porțiunii	
înlocuite;
-	zona	Piaţa	Reşiţa,	pentru	ultima	parte	a	lucrării	de	montare	
a	provizoratului,	-	lucrare	aflată	în	fază	de	autorizare.	
• Sectorul 6	 -	 zona	 Răzoare–Drumul	 Taberei	 –	 lucrare	 în	
curs	de	contractare.	

  
 

					 În	 paralel	 cu	
lucrările	 de	 modernizare,	
continuă	 lucrările	 de	
investiţii,	 fiind	 montate	
până	 în	 prezent,	 după	
o	 perioadă	 de	 pauză	
de	 peste	 zece	 ani,	 un	
număr	de	80	de	vane	de	
sectorizare	 cu	 acționare	
electrică,	din	 total	de	100	
preconizate	 a	 fi	 montate	
în	 următoarea	 perioadă.	
Lucrările	fac	parte	din	cea	
mai	 amplă	 campanie	 de	
reparații,	 modernizări	 și	
înlocuiri	 de	 subansamble	
tehnice,	 anunțată	 încă	
de	 la	 sfârșitul	 sezonului	
anterior	de	 încălzire,	fiind	
prima	acțiune	de	acest	gen	
după	 o	 perioadă	 foarte	
lungă	de	timp.

Foto: C.M.T.E.B. PaG 5
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anIvERSăRI CEnTEnaRE #CSMB
Bucureșteanul DUMITRU COMĂNESCU (111 ani), beneficiar al Proiectului VIEȚI CENTENARE, 

declarat de Guinness World Records al doilea cel mai vârstnic bărbat al Planetei! 

Doamna AGATHA BART, la 100 ani

	 Născut	pe	8	noiembrie	1908,	Dumitru	Comănescu	era	premiat	anul	trecut	 în	cadrul	proiectului	VIEŢI	CENTENARE	de	către	
doamna	Primar	General	 al	Capitalei,	Gabriela	 Firea,	prin	Centrul	pentru	Seniori	 al	Municipiului	Bucureşti.	 	A	 fost	desemnat	 “Cel	
mai	vârstnic	cetăţean	român	al	Municipiului	Bucureşti”	de	Direcția	pentru	Evidența	Persoanelor	şi	Administrarea	Bazelor	de	Date	
din	cadrul	M.A.I.,	anul	acesta	a	fost	declarat		oficial	de	către	Guinness	World	Records,	al	doilea	cel	mai	longeviv	bărbat	în	viaţă	în	
clasamentul	întocmit	de	The	Gerontology	Research	Group	(GRG).

  
   
  

  
  
    
    
    
    
   

	 O	 succesiune	 de	 evenimente	
extraordinare	 şi	 de	 zile	memorabile	 s-au	
derulat	 cu	 o	 rapiditate	 uimitoare	 în	 viaţa	
domnului	Dumitru	Comănescu,	 a	 familiei	
sale,	 dar	 şi	 a	 noastră.	 Alexandra	 Dobre,	
Directorul	 General	 al	 CSMB	 a	 ţinut	 să	 îl	
felicite	 personal	 pe	 Seniorul	 cu	 o	 viaţă	
de	poveste	şi	deţinător	absolut	al	marilor	
secrete	ale	longevităţii…	Cel	mai	important	
secret	 a	 fost	 şi	 este	 dragostea	 pe	 care	
i-o	oferă	 familia,	 fiii,	 cei	 trei	 nepoţi	 şi	 doi	
strănepoţi.	Pe	Dumitru	Comănescu,	ei	l-au	
ajutat	să	atingă	venerabila	vârstă,	aşa	cum	
susține	şi	dânsul	la	fiecare	zi	de	sărbătoare	
petrecută	împreună.	Atunci	când	a	împlinit	
110	 ani,	 familia	 i-a	 organizat	 o	 petrecere	
memorabilă,	 cu	 zeci	 de	 invitaţi.	 „Se	
bucură	 de	 fiecare	 zi,	 şi	 se	 simte	 cel	 mai	
bine	 în	 prezenţa	 celor	 tineri,	 de	 la	 care	
îşi	 ia	 energia,	 bucuria	 şi	 speranţa”	 –	ne-a	

mărturisit	 strănepoata	 sa,	 Sofia	 Maria	
Alexandrescu	 (18	 ani),	 elevă	 a	 Colegiului	
Naţional	„Gheorghe	Lazăr”	din	Bucureşti.	
Tot	 ea	 ne-a	 relatat	 un	 incident	 nefericit	
petrecut	cu	doi	ani	 în	urmă	şi	peste	care	
străbunicul	său	a	reuşit	să	treacă.	Incredibil!	
A	fost	la	ţară,	în	comuna	natală	şi,	în	timp	ce	
se	plimba,	s-a	dezechilibrat,	a	căzut	şi	şi-a	
fracturat	 şoldul.	 Un	 diagnostic	 îngrozitor	
pentru	un	om	de	108	ani!	A	fost	operat	sub		
anestezie	generală,		i	s-a	montat	o	tijă,	iar	
săptămâni	întregi	a	stat	în	pat,	imobilizat.	
„Cu	toate	acestea	a	reuşit	să	îşi	revină	şi	să	
meargă	din	nou!	Cred	că	acela	a	fost	cel	mai	
critic	moment	din	viaţa	sa	şi,	dacă	a	reuşit	
să	îl	depăşească,	sunt	convinsă	că	mai	are	
mulţi	 ani	 de	 trăit!”.	 După	 accident,	 una	
dintre	cele	mai	mari	probleme	a	fost	lipsa	
poftei	 de	 mâncare...	 Mâncând	 cantităţi	
foarte	mici,	dar	având	nevoie	de	proteine	

şi	de	asimilarea	a	cât	mai	multe	substanţe	
nutritive	 necesare	 unui	 organism	 slăbit,	
Dr.	 Lygia	 Alexandrescu,	 soţia	 nepotului		
său	i-a	creat	o	dietă	specială,	personalizată	
care	s-a	bazat	pe	calitate,	nu	pe	cantitate.	

De	pildă,	aşa-numitele	„grăsimi	sănătoase”	
(unt,	 ouă,	 brânzeturi)	 l-au	 ajutat	 pe	
domnul	 Comănescu	 să	 îşi	 menţină	
luciditatea	 şi	 sănătatea	 creierului.	 „Asta	
este	 cel	 mai	 important	 aspect	 în	 dieta	
unui	 supercentenar	 -	 integritatea	psihică,	
pentru	că,	din	punct	de	vedere	fizic	nu	mai	
poate	pune	masă	musculară”.
		 Îl	felicităm	pe	venerabilul	domn,	un	
model	de	conduită	pentru	noi	toţi,	îi	urăm	
viaţă	 lungă	şi	ne	mândrim	cu	Decanul	de	
vârstă	 al	 Bucureştilor,	 al	 ţării	 şi	 al	 uneia	
dintre	 cele	 mai	 frumoase	 iniţiative	 a	
Primarului	General,	Gabriela	Firea!

  
 
  
  
   

Echipa	CSMB,	în	frunte	cu	Alexandra	Dobre,	
Director	 General,	 alături	 de	 membrii	
familiei,	de	colegii	rezidenţi,	de	prieteni	şi	
de	personalul	”One	to	One	Nursing	Home”	
au	 sărbătorit-o	pe	doamna	Maria	Agatha	
Claudia	 Bart	 la	 împlinirea	 a	 100	 de	 ani!	
Placheta	 onorifică	 semnată	 de	 doamna	
Primar	 General	 Gabriela	 Firea,	 tortul	

aniversar	şi	superbul	buchet	de	trandafiri	
tricolori	au	bucurat-o	nespus	pe	doamna	
Bart,	născută	pe	19	februarie	1920,	la	Iași.	
	 Tatăl	său,	Titus	Patriciu,	fost	profesor	
de	 matematică,	 a	 avut	 o	 contribuție	
importantă	 la	 dezvoltarea	 învățământului	
ieșean,	 înființând	 propriul	 liceu.	 Doamna	
Agatha	Bart	a	urmat	cursurile	școlii	primare	
la	 Iași	 și	 a	 continuat	 studiile	 la	 Școala	de	
Maici,	unde	a	învățat	printre	altele,	latina,	
greaca	și	franceza,	limbi	pe	care	le	vorbește	

și	 astăzi	 la	 perfecție.	 După	 absolvire,	 s-a	
înscris	la	Conservatorul	de	Artă	Dramatică	
din	Iași.	Teatrul	a	fost	marea	ei	pasiune.	
	 În	 1940	 s-a	 căsătorit	 cu	 Jean	 Bart,	
de	 profesie	 farmacist	 şi,	 după	 încheierea	
celui	 de-al	 doilea	 Război	 Mondial	 cei	 doi	
soți	s-au	mutat	la	București.	

Alexandra Dobre, Director General CSMB
şi Dumitru Comӑnescu

Foto: CSMB
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Bun cart înainte, domnule Viceamiral (Rtr.) MIRCEA CARAGEA!
 
  

		 I-am	adus	un	omagiu	Decanului	
de	 vârstă	 al	 marinarilor	 militari,	
sărbătorit	 la	 împlinirea	 a	 101	 ani	 de	
Primăria	 Capitalei,	 prin	 CSMB,	 celui	
care	a	contribuit	la	scrierea	uneia	dintre	
cele	 mai	 frumoase	 pagini	 din	 istoria	
poporului	 român.	 Îmbrăcat	 la	 patru	
ace,	în	uniformă	militară,	veteranul	de	
război	 a	 depănat	 povești	 din	 timpul	
celei	 de-al	 II-lea	 Război	 Mondial	 care	
i-au	marcat	 destinul.	 Vădit	 emoționat	
de	 cadourile	 de	 suflet	 pe	 care	 le-a	
primit,	omul,	care	altădată	se	lupta	cu	
furia	 valurilor	 și	 cu	 armele	 inamice,	 a	
lăcrimat	 atunci	 când	 i	 s-a	 cântat	 „La	
mulți	ani“,	când	a	primit	tortul	aniversar,	
un	 superb	 buchet	 de	 flori	 tricolore	 și	
o	 plachetă	 onorifică.	 La	 eveniment	
au	 fost	 prezenți	 și	 reprezentanți	 ai	
Direcției	 Calitatea	 Vieții	 Personalului	
din	cadrul	MApN.	

		 Născut	 pe	 18	 ianuarie	 1919	 în	
comuna	 Șelaru,	 județul	 Dâmbovița,	
Mircea	Caragea	a	ales	o	meserie	grea,	
dar	 frumoasă,	 Marina.	 S-a	 format	
sub	 îndrumarea	 comandorului	 Petre	
Popescu-Deveselu,	 	 în	 cadrul	 Şcolii	
Navale	 „Mircea	 cel	 Bătrân”,	 instituție	
pe	care	a	absolvit-o	în	1940.
            

	 Viceamiralul	 (Rtr.)	 Mircea	
Caragea	 este	 ultimul	 membru	 de	
echipaj	 rămas	 în	 viață	 dintre	 cei	 care	
au	 efectuat	 în	 1939,	 în	 calitate	 de	
cadet,	voiajul	inaugural	al	navei-școală	
„Mircea”	

		 Cariera	 și-a	 început-o	 ca	 ofițer	
pe	 nave	 militare	 în	 timpul	 celui	 de-
al	 Doilea	 Război	 Mondial,	 executând	
numeroase	 misiuni	 pentru	 apărarea	
litoralului	 românesc.	 	 A	 fost	martorul	
scufundării	 distrugătorului	 rus	
„Moskva“,	 supranumit	 „Titanicul	
Mării	 Negre“.	 A	 fost	 director	 de	 tir	
pe	 distrugătorul	 „Regina	 Maria“	 și	 a	
participat	 la	 ”Operaţiunea	 60.000”,	
o	 operațiune	 militară	 de	 anvergură	
a	 Marinei	 Militare	 Române	 pentru	
evacuarea	 trupelor	 şi	 a	 civililor	 din	
Crimeea.		A	îndeplinit	numeroase	funcţii	
la	bordul	navelor,	a	fost	comandant	al	
portului	militar	Hârşova	 (1944	 -	 1945)	
și	profesor	de	Artilerie	la	Şcoala	Navală	
din	 Turnu	 Măgurele.	 În	 anul	 1947,	 la	
vârsta	de	28	de	ani,	tânărul	ofiţer	a	fost	
trecut	în	rezervă.	Ca	să	supravieţuiască,	
a	 fost	 nevoit	 să	 lucreze	 ca	 muncitor	
necalificat	 în	 construcţii,	 iar	 în	 anul	
1955	a	fost	angajat	grafician,	la	Muzeul	
de	 Artă	 Populară	 şi	 Folclor,	 apoi	 la	
Muzeul	 Naţional	 al	 Satului	 „Dimitrie	
Gusti”,	de	unde	a	ieşit	la	pensie,	în	anul	
1982.
		 La	 27	 august	 2015,	 domnul	 
Mircea	Caragea,	pe	atunci	Contraamiral	
(rtr.)	 a	 donat	 navei-școală	 „Mircea“	
jurnalul	personal	de	bord,	scris	în	primul	
său	voiaj	de	cadet	al	Şcolii	Navale,	care	
a	coincis	cu	primul	voiaj	de	practică	pe	
Nava	 Școală	 “Mircea”.	 „Jurnalul	 care	
se	 remarcă	 prin	 caligrafia	 impecabilă,	
frază	șlefuită	și	 limbajul	marinăresc	al	
epocii”	a	devenit	un	exponat	valoros	al	
muzeului	Academiei	Navale	”Mircea	cel	
Bătrân”	din	Constanța	.

 

	 În	prezent,	Mircea	Caragea	este	
senior	al	Careului	Marinarilor	„Căpitan-
comandor	 Alexandru	 Dumbravă“,	
înființat	 cu	 scopul	 de	 a	 promova	
aspecte	de	marinărie	şi	de	a	transmite	
tradiţiile	 Marinei	 Române	 către	 noile	
generații.	
		 „Este	 o	 onoare	 pentru	 noi	 să	
îi	 omagiem	și	 să	 îi	 premiem	pe	acești	
oameni	 minunați	 care	 au	 învins	
obstacole	și	au	ajuns	la	astfel	de	vârste	
venerabile,	 a	 fost	 un	 privilegiu	 să	 îi	
cunoaștem	 personal	 pe	 mulți	 dintre	
dânșii	și	să	le	aflăm	poveștile	unor	vieți	
care	ne	pot	fi	exemple	și	modele	demne	
de	urmat“	-	a	declarat	Alexandra	Dobre,	
Director	General	CSMB.

  
 

												„Viața	 fiecărui	 om	 este	 o	
poveste.	 Poveștile	 oamenilor	 au	 scris	
istoria.	Istoria	secolului	de	Unire	își	are	
încă	eroii	printre	noi”	–	sunt	gândurile	
transmise	de	doamna	Primar	General,	
Gabriela	Firea	și	înscrise	pe	plachetele	
onorifice	 decernate	 tuturor	 seniorilor	
centenari,	 beneficiari	 ai	 proiectului	
„Vieți	 Centenare“,	 lansat	 oficial	 în	
decembrie	 2018.	 De	 atunci,	 105	 de	
seniori,	 care	 au	 împlinit	 100	de	 ani	 și	
care	au	domiciliul	stabil	sau	reședința	
în	 București,	 au	 primit	 din	 partea	
Primăriei	 Capitalei,	 prin	 CSMB,	 un	
premiu	în	bani	(5.000	lei)	şi	o	plachetă	
onorifică.

	 Agatha	a	renunțat	la	cariera	de	actriță	şi	a	lucrat	la	Institututul	de	Documentare	
Tehnică,	fiind	traducător	şi	corector	de	documente	oficiale.	Este	văduvă	din	1989.	
Are	două	fiice,	Andra	și	Jeana,	este	bunica	lui	Alin	și	are	trei	strănepoți,	pe	gemenii		
Diana	 și	 Dorian	 (9	 ani)	 și	Milan	 (3	 ani).	 Din	 2011	 este	 rezidentă	 la	 centrul	 unde	
se	 bucură	 de	 o	 bătrânețe	 plină	 de	 evenimente	 și	 de	 întâmplări	 frumoase:	 este	
nelipsită	de	la	seratele	muzicale	şi	cenaclurile	literare	unde	recită	în	limba	franceză	
poeziile	preferaţilor	săi,	Arthur	Rimbaud,	La	Fontaine	sau	Sully	Prudhomme	(primul	
laureat	al	Premiului	Nobel	pentru	Literatură,	1901).	 Îi	admiră	pe	Mihai	Eminescu,	
Vasile	Alecsandri,	 Ion	Minulescu	și	Tudor	Arghezi.	Deși	nu	 îi	este	ușor,	de	trei	ori	
pe	săptămână	participă	la	orele	de	gimnastică,	dovadă	forma	în	care	s-a	aflat	şi	la	
sărbătorirea	unei	Vieţi	Centenare	de	poveste.	

Viceamiral (Rtr.) Mircea Caragea şi 
Alexandra Dobre, Director General CSMB

Alӑturi de reprezentanţii CSMB şi MApN



	 Venirea	primăverii,	 după	 câteva	 luni	de	 zile	
întunecoase,	 cu	 nopți	 reci,	 schimbări	 bruște	 de	
temperatură	 și	 diferențe	 extreme	 poate	 avea	 un	
impact	semnificativ	asupra	organismului.
		 Specialiștii	 numesc	 aceasta	 sensibilitate	 de	
moment,	 sindrom	 sau	 astenie	 de	 primăvară	 si	 o	
descriu	ca	pe	o	 lipsă	de	energie	cauzată	de	efortul	
organismului	de	a	se	adapta	noilor	condiții	climatice	
cauzate	de	încălzirea	globală.	 Iarna	aceasta	vremea	
ne-a	 jucat	 feste	prin	manifestările	 sale	atipice,	prin	
lipsa	 de	 precipitații	 și	 mai	 ales	 prin	 diferențele	 de	
temperaturi	extreme.	
		 Acum,	la	început	de	primăvară,	fiecare	dintre	
noi	 resimte	 o	 stare	 de	 oboseală	 generală	 însoțită	

de	 slăbiciune	fizică,	deși	organismul	este	 sănătos.	
Din	 cauza	 simptomelor	 de	 oboseală	 sau	 chiar	 de	
epuizare	fizică,	de	cele	mai	multe	ori,	inexplicabile,	
astenia	 de	 primăvară	 este	 adesea	 confundată	 cu	
diverse	 afecțiuni.	 Astenia	 de	 primăvară	 se	 poate	
prezenta	sub	diferite	forme	și	afectează	individual,	
atât	din	punct	de	vedere	psihic,	cât	și	fizic.	Nu	doar	
schimbările	 climatice,	 ci	 și	 alimentația	 poate	 fi	 o	
cauză	a	acestei	afecțiuni.	Organismul	este	epuizat,	
lipsit	 de	 vitalitate	 și	 forță	 și	 din	 cauza	 carențelor	
alimentare,	deoarece	iarna	se	consumă	în	general	
alimente	 conservate,	 care	 au	 un	 aport	 redus	 de	
vitamine	și	săruri	minerale.

	 Modul	în	care	ne	hrănim	este	extrem	
de	 important	 pentru	 întărirea	 organismului	
după	 perioada	 de	 iarnă.	 Pentru	 persoanele	
care	 suferă	de	 astenie	 de	primăvară	 sau	de	
anemie	 este	 indicată	 o	 alimentație	 pe	 bază	
de	 vegetale	 care	 conțin	 clorofilă,	
săruri	de	fier	și	vitamina	C.	Consumul	
de	 legume	proaspete	atât	de	bogate	
în	 vitamine	 și	 săruri,	 activatoare	 ale	
metabolismului,	 ajută	 organismul	
să	 lupte	 și	 să	 devină	 mai	 rezistent.	
Pentru	a	contracara	efectele	asteniei	
este	 	 indicat	 să	 consumăm	migdale,	
sparanghel,	arahide,	banane,	morcovi,	
țelină,	 varză,	 curmale,	 spanac,	
smochine,	 linte,	 fasole,	 citrice,	mere,	
orez,	 untișor,	 salată	 verde,	 ridichi	 și	
ceapă	verde.	În	această	perioada	pot	intra	în	
meniu	 verdețurile	 de	 sezon:	 urzicile,	 ştevia,	
loboda.	Consumul	de	urzici,	mai	ales	pentru	
cei	vârstnici	este	important	pentru	organism	

datorită	 complexului	 de	 săruri	 de	 fier,	
vitamina	 C,	 vitamina	 A	 care	 cresc	 rezistența	
la	 infecții	 și	 îmbunătățesc	 acuitatea	 vizuală.	
Vitamina	 B12	 este	 antianemică,	 vitamina	 K	
este	 antihemoragică,	 iar	 sărurile	 minerale	

întăresc	 organismul.	 Lăptuca,	 cu	 multiple	
proprietăți	 curative,	 are	 rol	 de	 sedativ	 în	
stările	 de	 hiperexcitabilitate	 emoțională	
și	 este	 regenator	 al	 pielii	 atunci	 când	 este	
aplicată	 în	 comprese.	 Salata	 verde	 și	 toate	
derivatele	 ei	 conțin	 fibre	 alimentare	 și	
vitamine	hidrosolubile	din	cele	din	complexul	
B,	precum	și	vitamina	C.	
 

	 Loboda	 albă	 și	 roșie	 conțin	 vitamine	
din	 complexul	B	 și	 săruri	minerale	necesare	
sistemului	 nervos	 și	 refacerii	 organismului.	
Loboda	 are	 și	 o	 acțiune	 diuretică	 și	
depurativă.	 	 De	 asemenea,	 alimentele	 pe	

bază	 de	 carne,	 pește,	 ouă	 și	 brânză	
ar	trebui	să	reprezinte	20%	din	dieta	
zilnică,	 iar	 30%	 din	 alimentația	 de	
zi	 cu	 zi	 trebuie	 să	 conțină	 legume	
(broccoli,	 sparanghel,	 varză	 albă	
și	 roșie)	 și	 fructe	 (mere,	 banane,	
portocale,	 cătină).	 Practice,	 baza	
unei	alimentații	corecte	trebuie	să	fie	
alcătuită	în	proportie	de	minimum	50%	
din	 carbohidrați	 complecși,	 precum	
cereale	 și	 paste	 integrale,	 pâine	
integrală,	 orez	 brun.	 Pe	 lângă	 faptul	

că	 poate	 acoperi	 și	 suplini	 fără	 probleme	
necesitățile	 nutritive	 ale	 organismului,	 dieta	
formată	 din	 alimente	 care	 combat	 astenia,	
are	 o	 altă	 serie	 de	 beneficii:	 normalizează	
presiunea	 sângelui	 și	 nivelul	 colesterolului,	
asigură	 o	 digestie	 ușoară,	 curăță	 arterele	
și	 aspectul	 pielii,	 dă	 energie	 și	 vitalitate,	
memorie	 bună	 și	 capacitate	 de	 concentrare	
crescută.	

	 Serotonina	şi	melatonina	transmit	informații	la	nivelul	neuronilor.	Atunci	când	retina	
detectează	 lumina,	se	secretă	serotonina	care	 inițiază	trezirea,	actionează	ca	un	stimulant	
natural	 și	 contribuie	 la	 starea	 de	 bine,	 fiind	 denumită	 și	 "hormonul	 fericirii".	 Atunci	 când	
se	 întunecă,	 serotonina	 se	 transformă	 în	melatonină	 sau	 "hormonul	 întunericului"	 cu	 un	
efect	de	relaxare	și	care	induce	somnul.	Secreția	de	melatonină	este	direct	proportională	cu	
lungimea	nopții.		Iarna,	când	noaptea	este	mai	lungă,	rezervele	de	serotonină	se	epuizează.	
	 Primăvara	organismul	 tinde	 să	 își	 regleze	nivelul	de	hormoni,	 eliberând	endorfine,	
testosteron	și	estrogen,	schimbări	care	influnțează	organismul	care	va	răspunde	prin	senzații	
de	oboseală,	disconfort,	stări	depresive.

Alimente anti-astenie de primăvară

Astenia de primӑvarӑ - cauze, efecte și diete

SănăTaTEa nu aRE vÂRSTă

Lector Univ. Dr. Lygia Alexandrescu
Nutriționist	acreditat	de	

Comitetul	Olimpic	Internațional
Președinte	al	Societății	de	Educație	

Nutrițională

Simptome fizice:	 semne	 de	 răceală,	 febră,	 epuizare	 fizică,	 amețeli,	 palpitații,	
disconfort	fizic,	spasme	și	crampe	musculare,	tremur	al	corpului	după	efort	minim,	
dureri	de	cap,	căderea	părului
Simptome psihice: epuizare	 psihică,	 irascibilitate,	 confuzie,	 imposibilitatea	 de	 a	
finalize	anumite	treburi,	pierderea	interesului	pentru	preocupările	și	activitățile	altă	
dată,	preferate,	depresie	și	tristețe	inexplicabile.

alimente	bogate	 în	complexul	de	vitamina	B:	banane,	cereale	 integrale,	ouă,	 lapte,	
iaurt,	fasole,	spanac,	conopidă,	porumb	ș.a.

pepenele	roșu,	care,	deși	conține	92%	apă		este	plin	de	electroliți,	bogat	în	potasiu,	
vitamina	C,	fier	și	licopen,	un	antioxidant	puternic.

ciocolata	neagră,	aduce	organismului	cantități	importante	de	nutrienți:	fier,	magneziu,	
cupru,	mangan,	postasiu,	fosfor,	zinc	și	seleniu;

semințele	de	dovleac,	bogate	în	magneziu;
fructele	și	legumele	proaspete;

Simptomele asteniei fizice și psihice pot fi asociate și cu alte 
afecțiuni, așa că un diagnostic corect se poate dovedi dificil 
de pus:

Alimente recomandate:

Schimbările climatice frecvente și bruște care	 obligă	 organismul	 să	 se	 adapteze	
continuu,	crescând	predispoziția	către	astenie.

Instabilitatea hormonală provocată de lumina excesivă
Nivel scazut al endorfinelor sau hormonilor fericirii care	provoacă	sentimente	de	
calm,	 relaxare	 și	 bunăstare.	 Atunci	 când	 nivelul	 este	 scăzut,	 apar	 stări	 de	 anxietate,	
negativitate	 și	 tristete.	 Producția	 de	 endorfine	 scade	 pe	 timpul	 iernii	 din	 cauza	
luminozitatii	 scăzute,	 a	 temperaturilor	 negative,	 dar	 și	 pentru	 că	multe	 persoane	 își	
reduc	activitatea	fizică	în	sezonul	friguros.
Alergiile. Expunerea	 la	polen,	mucegai,	acarienii	din	praf	are	ca	 rezultat	dezvoltarea	
anumitor	 alergii,	 astenia	 fiind	 frecventă	 la	 persoanele	 cu	 predispozitie	 la	 alergii	
sezoniere,	 tensiune	arterială	mare	 și	 colesterol	mare. 38,55% dintre persoanele cu 
alergii sezoniere care se confruntă și cu astenia au peste 60 de ani.
Expunerea îndelungata la stress intensifică	orice	problemă	medicală,	inclusiv	astenia.	
Activitatea	fizică	intensă	prelungită,	munca	excesivă,	schimbarea	locului	de	muncă	sau	
a	stilului	de	viață,	instabilitatea	financiară	favorizeaza	instalarea	asteniei.

Cauzele asteniei de primăvară

Astenia de primăvară	 este	 o	 stare	 generală	 de	 slăbiciune	 a	 organismului,	
manifestată	 prin	 lipsa	 energiei	 și	 prin	 depresie.	 Simptomele	 pot	 fi	 de	 scurtă	
durată,	cronice	sau	 intermitente.	Persoana	 în	cauză	resimte	oboseală	fizică	și	
psihică	fără	să	fi	depus	efort,	are	un	somn	agitat,	cu	întreruperi	și	sensibilitate	
la	 stimuli.	 Astenia	 poate	 afecta	 întregul	 organism	 sau	 anumite	 regiuni	 ale	
corpului,	creând	iluzia	de	lipsă	de	putere	și	concentrare.	Din	cauza	stresului	și	
efortului	fizic,	bolnavul	poate	suferi	și	dereglări	hormonale,	precum	excesul	de	
melatonină	 sau	 scăderea	nivelului	 endorfinelor.	Oricine	poate	 să	 cadă	pradă	
asteniei	de	primavera	care	poate	fi	combătută	cu	grijă	față	de	propriul	organism.	
O	 alimentație	 sănătoasă,	 activitățile	 fizice	 ușoare	 sau	momente	 de	 relaxare,	
hidratarea,	somnul	de	7	ore	pe	noapte,	pot	face	minuni.	Și	 totuși,	rețeta	este	
mult	simplă:	profitați de zilele însorite de primăvară și petreceți mai mult 
timp în aer liber, la soare! Aşa vă veți reîncărca bateriile și veți avea o stare 
de spirit mai bună!
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	 Personalul	 medical	 de	 la	 Spitalul	
Clinic	 de	 Nefrologie	 ”Dr.	 Carol	 Davila”,	
aflat	 în	subordinea	Primăriei	Municipiului	
București,	 prin	 Administrația	 Spitalelor	
și	 Serviciilor	Medicale	București	ASSMB	a	
realizat	aproape	500	de	operații,	în	ultimele	
șase	 luni,	 cât	 a	 trecut	 de	 la	 înființarea	
Compartimentului	 de	 Endourologie	 și	
Litotriție	și	modernizarea	secției	de	Terapie	
Acută	Nefrologică	(TAN).
		 Intervenții	 minim	 invazive	
pentru	 litiaza	 renală	 și	 reno-ureterală,	
fragmentarea	calculilor	fără	durere	și	fără	
intervenție	 chirurgicală	 sunt	 tehnologii	
de	 ultimă	 generație,	 folosite	 pe	 plan	

mondial,	de	care	beneficiază	pacienții,	atât	
din	Capitală,	 cât	și	din	 țară,	 care	ajung	 la	
Spitalul	Carol	Davila.

		 Nu	în	ultimul	rând,	aici	pot	fi	tratați	
și	pacienți	oncologici	cu	tumori	renale,	cu	
ajutorul	 metodelor	 laparoscopice,	 până	
acum	 intervenindu-se	 în	 cazul	 a	 20	 de	
pacienți.

		 Peste	3	milioane	de	euro,	din	care	
2,4	milioane	numai	în	aparatură	medicală,	
a	 investit	 Primăria	Municipiului	 București	
la	Spitalul		”Carol	Davila”.		
	 Dr.	 Mihai	 Dumitrache,	 medic	 la	
Spitalul	 Clinic	 de	 Nefrologie	 ”Dr.	 Carol	

Davila”	a	menționat:	„Din	luna	iunie	2019,	
când	 s-a	 înființat	 Secția	 de	 Urologie	 și	 a	
fost	modernizată	Secția	de	Terapie	Acută	
Nefrologică,	 dotările	 de	 ultimă	 generație	
ne	permit	să	tratăm	patologii	complexe	cu	
succes.	 Facem	 intervenții	 minim	 invazive	
pentru	 litiază	 renală	 și	 renouretrală	
pentru	 care	 folosim	 ca	 metodă	 de	
tratament	 litotriția	 extracorporeală	 cu	
unde	de	șoc	care	fragmentează	calculii	și	
favorizează	 eliminarea	 lor	 fără	 durere	 și	
fără	 intervenție	 chirurgicală.	 Până	 acum,	
în	mai	puțin	de	un	an,	am	tratat	doar	prin	
această	metodă	peste	200	de	pacienți”.	

	 "Investiţiile	 masive	 pe	 care	 le-am	
făcut	 în	 unităţile	 medicale	 administrate	
de	noi	îşi	dovedesc	rezultatele.	Ne	putem	
mândri	că	avem	în	trei	spitale	administrate	
de	 Primăria	 Capitalei	 secţii	 de	 urologie	
moderne:	 la	 Spitalul	 Clinic	 “Prof.	 Dr.	 Th.	
Burghele”,	 la	 Spitalul	 'Colentina'	 şi	 aici,	
la	 'Carol	 Davila',	 mai	 ales	 că	 numărul	
pacienţilor	 urologici	 este	 în	 continuă	
creştere"	 -	 a	 declarat	 edilul	 general.	
Urmare	a	investiţiilor	făcute	în	acest	spital,	
numărul	 de	 pacienţi	 trataţi	 la	 chirurgie	
şi	 nefrologie	a	 crescut	de	 la	900	 la	1.100	
pe	 lună,	 iar	 pacienţii	 cu	 litiază	 renală	 au	

o	 şansă	 de	 a	 se	 vindeca	 fără	 intervenţie	
chirurgicală.	 	 Litotriţia	 ultrasonică	 este	 o	
metodă	modernă,	la	limita	între	nefrologie	
şi	 urologie,	 care	 permite	 rezolvarea	 fără	
chirurgie	a	numeroaselor	cazuri	de	litiaza	
renală.	 Înfiinţarea	 acestui	 compartiment	
vine	 în	 sprijinul	 pacienţilor	 care	 suferă	
de	 afecţiuni	 renale	 și	 tratează	 întreaga	
patologie	a	rinichiului	şi	căilor	urinare
	 "Cu	 fondurile	 alocate	 de	 Primăria	
Capitalei,	 prin	 ASSMB,	 am	 reuşit	 să	
înfiinţăm	 şi	 să	 dotăm	 un	 compartiment	
de	endourologie	şi	 litotriţie	şi	am	relocat,	
modernizat	 şi	 dotat	 secţia	 de	 terapie	

acută	 nefrologică.	 De	
asemenea,	 printre	 cele	
mai	 importante	 achiziţii	
realizate	cu	fondurile	de	
la	 Primăria	 Capitalei	 se	
numără	 şi	 un	 scintigraf	
în	 valoare	 de	 270.000	
de	euro,	cel	mai	modern	
din	 Bucureşti!	 În	 6	 luni	
de	 la	 darea	 în	 folosinţă	
au	 fost	 investigaţi	 aici	
165	 de	 copii	 trimişi	 de	

Spitalul	 'Marie	Curie'”	 -	afirma	managerul	
spitalului,	dr.	Victor	Strâmbu.	
		 Directorul	 Medical	 al	 ASSMB,	 dr.	
Turkes	Ablachim	a	precizat	că	în	perioada	
2012	 -	 2016,	 peste	 20%	 din	 pacienţii	
cu	 afecţiuni	 renale	 care	 ar	 fi	 trebuit	
trataţi	 în	 Spitalul	 Clinic	 de	 Nefrologie	
"Dr.Carol	 Davila"	 au	 fost	 direcţionaţi	
către	 alte	 spitale	 de	 profil,	 în	 vederea	
definitivării	 tratamentului:	 "Transformarea	
Compartimentului	 de	 Terapie	 Acută	
Nefrologică	 în	 Secţie	 Clinică	 era	 necesară	
pentru	 îngrijirea	 pacienţilor	 cu	 patologie	
nefrologică	 gravă,	 aflaţi	 în	 predializă,	 în	
stadiul	de	uremie	avansată,	cu	complicaţii,	
sau	 în	 proces	 de	 iniţiere	 a	 hemodializei,	
când	este	nevoie	de	o	supraveghere	strictă	
de	24	de	ore,	 iar	 intervenţiile	de	urgenţă	
sunt	 complexe.	 Centrul	 de	 hemodializă	
şi-a	mărit	capacitatea	de	la	9	la	11	aparate,	
iar	 secţia	de	 terapie	 acută	nefrologică	 cu	
14	paturi,	 a	 fost	 relocată	 și	modernizată,	
astfel	încât	pacienţii	care	suferă	intervenţii	
chirurgicale	şi	au	insuficienţă	renală	severă	
pot	 efectua	 şedinţele	 de	 dializă	 fără	 a	 fi	
transferaţi".

O echipă medicală de excepție și tehnologii de ultimă oră la 
Spitalul Clinic de Nefrologie ”Dr. Carol Davila”

	 Pe	14	mai	2019,	Primarul	General	al	Capitalei,	Gabriela	Firea	a	inaugurat	noua	secţie	de	terapie	acută	nefrologică	
de	la	Spitalul	Clinic	de	Nefrologie	"Dr.	Carol	Davila",	unde	a	fost	înfiinţat	şi	dotat	şi	un	compartiment	de	endourologie	cu	
bloc	operator	şi	laborator	de	litotriţie
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SEnIORI dE 5 STELE
Prof. Dr. OVIDIU BOJOR, părintele fitoterapiei moderne în România, la 95 de ani

 „Am respectat cu sfinţenie şi rigurozitate <<Regula celor trei opt-uri>>: 8 ore de activitate productivă, 8 
ore de odihnă activă și 8 ore de  somn, iar toate trebuie să includă mişcare, alimentaţie  echilibrată, cumpătare, 
iubire faţă de oameni, gândire pozitivă  şi suprema <<Ora et Labora!>>, adică <<Roagă-te și muncește>>!”

 

 
 

	 Pe	 1	 noiembrie,	 anul	 trecut,	 renumitul	 doctor	
farmacist	Ovidiu	Bojor	a	 împlinit	venerabila	vârstă	de	
95	de	ani!	Membru	de	onoare	al	Academiei	de	Științe	
Medicale,	membru	al	Academiei	de	Arte	şi	Ştiințe	şi	al	
Societăţii	Naţionale	de	Geografie	din	SUA	 şi	membru	
al	 Academiei	Daco-Romane,	 domnia	 sa	 a	 fost	 onorat	 
pentru	întreaga	sa	activitate	cu	titlul	de	Senior	Honoris	
Causa,	 brevet	 acordat	 de	 Forumul	 Președinților	
Patronatelor	 din	 România	 și	 cu	 Diploma	 de	 Merit	
Academic,	 conferită	 de	 președintele	 Academiei	
Române.	
		 În	 1950	 a	 absolvit	 Facultatea	 de	 Farmacie	 din	
cadrul	Institutului	de	Medicină	și	Farmacie	din	București,	
iar	în	1968	a	devenit	Doctor	în	farmacie.	O	personalitate	
complexă,	 cu	 o	 carieră	 și	 rezultate	 de	 excepție	 în	
domeniul	vast	al	cercetărilor	sale,	Prof.Dr.	Ovidiu	Bojor	
a	 călătorit	 și	 a	 conferențiat	 în	 toată	 lumea,	 a	 condus	
expediţii	în	Himalaya,	a	predat	cursuri	de	specialitate	la	
Kathmandu,	în	Nepal	şi	a	fost	iniţiatorul	şi	organizatorul	
primei	expediții	româno-nepaleze	în	Himalaya,	pentru	
cucerirea	vârfului	Gurja	Himal,	de	7.165	m,	pe	un	traseu	
realizat	în	premieră.	A	participat	la	numeroase	acţiuni	
de	cercetare	şi	explorare	în	Extremul	Orient	și	în	Africa	
(Ruwanda,	 Tanzania,	 Uganda,	 Burundi,	 Botswana)	
și	 a	 dedicat	 peste	 25	 de	 ani	 din	 viaţă	 cartării	 florei	
medicinale	din	zona	Munților	Carpaţi.	
	 Metodologiile	 sale	 care	 fac	 referire	 la	 ocrotirea	

naturii	au	fost	adoptate	de	către	Organizaţia	Naţiunilor	
Unite	 pentru	 Dezvoltare	 Industrială	 (este	 expert	
ONU)	 şi	 recomandate	 ţărilor	 în	 curs	 de	 dezvoltare	 și	
nu	numai.	A	publicat	peste	200	de	 lucrări	științifice	şi	
tratate	 de	 specialitate,	 zeci	 de	 cărți,	 studii	 științifice;	
este	 deţinătorul	 a	 peste	 40	 de	 brevete	 de	 invenţie,	
majoritatea	cu	aplicabilitate	în	cercetare	şi	în	producţie,	
fiind	medaliate	cu	aur	şi	argint	la	Saloanele	Internaţionale	
de	 Invenţii.	 “Plante	 şi	miresme	 biblice.	 Hrană	 pentru	
suflet	şi	trup”,	„Sănătate	prin	semințe,	legume	şi	fructe.	
Pledoarie	pentru	viaţa	 lungă”,	„Compendiu	de	terapie	
naturală:	 nutriție,	 fitoterapie,	 cosmetică”,	 „Fitoterapie	
tradițională	și	modernă”	şi	mai	ales	 „Ghidul	plantelor	
medicinale	și	aromatice	de	la	A	la	Z”,	reprezintă	veritabile	
manuale	de	referință	în	domeniu.

 
 

		 Prof.Dr.	 Ovidiu	 Bojor	 își	 continuă	 și	 acum	
impresionanta	activitate	dedicată	fitoterapiei,	medicinii	
naturiste,	 studiului	 plantelor,	 promovării	 ”secretelor”	
împărtășite	ale	unei	 vieți	 sănătoase,	fiind	o	dovadă	a	
unei	 vitalități	 ieșite	din	 comun.	Cum	a	ajuns	Seniorul	
Ovidiu	Bojor	la	cei	aproape	96	de	ani,	mereu	în	formă,	
sănătos,	optimist,	fără	astâmpăr	și	cu	o	activitate	zilnică	
intensă?!	–	„Respectând	cu	sfinţenie	şi	rigurozitate	reguli	
de	viaţă,	descoperite	și	impuse	de	mine!”	–	ne-a	declarat	
domnia	 sa,	 în	 exclusivitate.	 „Cea	mai	 importantă,	 pe	
care	o	recomand	tuturor,	este	<<Regula	celor	trei	opt-
uri>>	parte	a	unei	zile	de	24	de	ore:	8	ore	de	activitate	
productivă,	8	ore	de	odihnă	activă	și	relaxare	și	8	ore	de	
somn.	Toate	 trebuie	suplinite	de	mişcare,	alimentaţie	
echilibrată,	cumpătare,	iubire	faţă	de	oameni,	gândire	
pozitivă	şi	suprema	<<Ora	et	Labora!>>,	adică	<<Roagă-
te	și	muncește>>!”
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SEnIORI dE 5 STELE
 Ce paşi ar trebui sӑ urmăm în viață pentru a ajunge, 
aşa, ca dumneavoastră?
		 În	primul	rând	trebuie	să	conştientizăm	că	suntem	de	fapt	rezultatul	
Creaţiei	şi	a	tot	ceea	ce	înseamnă	viaţă	pe	Pământ	şi	Univers.	Și	că	trebuie	
să	le	acordăm	respectul	cuvenit.	Aș	vrea	să	explic	acea	regulă	a	celor	”trei	
opt-uri”	și	ce	înseamnă	fiecare	dintre	ele	pentru	că,	dacă	le	veți	respecta,	
veți	 avea	 toate	 șansele	 să	fiți	 longevivi	 și	 sănătoși:	primul	opt	 înseamnă	
concentarea	maximă	 în	 ceea	 ce	 facem	 indiferent	 de	 activitatea	 pe	 care	
o	desfășurăm,	fizică	sau	 intelectuală,	fie	că	suntem	 în	 faţa	computerului	
sau	pe	şantier.	Evident	sunt	necesare	mici	pauze	de	relaxare.	Al	doilea	opt	
reprezintă	odihna	activă,	adică	să	faceți	ceea	ce	vă	place	cel	mai	mult	–	să	
ieșiți	în	oraș,	să	faceți	plimbări	pe	jos,	cu	bicicleta	sau	pe	role,	să	faceți	sport,	
să	mergeți	la	dans,	la	concerte,	la	expoziții,	la	film	sau	la	teatru,	la	pescuit	și	
chiar	să	faceți	treburi	gospodăreşti.	Cel	de-al	treilea	opt,	foarte	important	
este	somnul	care	 trebuie	reglat	după	”ceasul	biologic”	al	fiecăruia	dintre	
noi.	Când	mă	simt	obosit,	mă	întind	pe	pat,	mă	concentrez,	aplic	și	tehnici	
de	yoga	și	adorm	atât	de	profund,	încât	nu	mai	aud	nimic.	Mă	trezesc	după	
jumătate	de	oră,	proaspăt,	odihnit	și	mai	pot	 lucra	încă	4	-	5	ore.	Ceasul	
meu	interior	funcționează	atât	de	bine,	că	e	suficient	să-mi	propun	o	oră	
de	trezire	și	gata.	Desigur,	la	toate	acestea	se	adaugă	și	alți	factori	de	care	
trebuie	să	ținem	cont	–	echilibrul,	stresul,	alimentația	sănătoasă.	Nu	uitați	
că	nu	suntem	nici	carnivori,	nici	ierbivori,	ci	omnivori!	Longevitatea	nu	tine	
doar	de	dietă,	contează	și	disciplina	muncii,	dar	și	a	somnului.	Niciodată	să	
nu	faceţi	din	excepţii,	reguli	de	viaţă,	așa	cum	fac	majoritatea	oamenilor!	Și	
nu	uitaţi,	cheia	succesului	este	cumpătarea!
 La ora actuală, ce reprezintă fitoterapia în țara noastră 
și din ce punct ați pornit dumneavoastră ”motoarele”  acestei 
discipline?  
	 În	 ţara	noastră	 şi	 aproape	peste	 tot	 în	 lume,	fitoterapia	 înseamnă	
prevenție,	ameliorarea	şi	vindecarea	unor	afecţiuni	mentale,	ale	problemelor	care	 țin	de	spirit	 și	de	fizic	sau	

de	 dezechilibrele	 energetice.	 Veche	 de	 când	 este	 Omul,	 fitoterapia	
tradiţională	a	devenit	în	prezent	o	ramură	ştiinţifică	a	medicinii	și	are	la	
bază	acțiunea	substanţelor	active	din	plantele	superioare	şi	 inferioare.	
Toate	acestea	contribuie	 la	buna	 funcţionare	a	 “motorului”	fitoterapiei	
moderne.	 Accept	 fitoterapia	 tradiţională	 ca	 pe	 o	 istorie,	 iar	 fitoterapia	
modernă	o	ramură	a	medicinii.	Remediile	tradiționale	s-au	dovedit	a	avea	
reacţii	adverse	nocive.	Deci,	mare	atenţie,	nu	mai	folosiţi	oricum,	plante	
de	pe	vremea	bunicii	şi	leacuri	promovate	prin	tot	felul	de	publicaţii!	

  Vârsta dumneavoastră nu este doar o cifră rotundă, ci reprezintă 
ani de viață sănătoasă... Cum ați ajuns până aici?

 	 Respectând	 cu	 sfinţenie	 şi	 rigurozitate	 anumite	 reguli	 de	 viaţă!	 Am	
povestit	despre	importanța	muncii	şi	a	odihnei	active,	a	alegerii	părților	
cele	mai	 frumoase	ale	
vieţii,	 de	 a	 face	 din	

când	în	când	ce	vă	face	placere.	Nu	neglijați	somnul	și	odihna	
și	neapărat	să	visaţi	frumos,	cu	ochii	deschişi!	De	la	o	vârstă,	
alimentația	este	foarte	importantă,	trebuie	să	mânânci	puțin	și	
des,	cam	de	cinci	ori	pe	zi,	iar	mesele	să	conțină	60%	preparate	
pe	bază	de	cereale	nedecorticate,	care	păstrează	intacte	toate	
elementele	esenţiale	 (germeni	de	grâu,	pâine	 integrală,	 fulgi	
de	 ovăz,	 ciuperci),	 30%	 legume	 (soia,	 fasole,	 linte,	 mazare,	
spanac),	 fructe,	miere	și	seminţe	și	doar	10%	proteine,	adică	
ouă,	lapte	și	carne.	
		 În	concluzie,	putem	trăi	mai	mult	și	mai	bine	schimbându-
ne	obiceiurile	alimentare	și	folosind	remediile	naturale.	
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EduCaŢIE fInanCIaRă
Alternative de economisire pe piața bancară

	 În	ultimii	ani	serviciile	de	economise	ale	băncilor	și-au	schimbat	structura	și	modalitatea	de	aplicare	a	dobânzilor,	prin	urmare	
dacă	aveți	nevoie	de	acest	tip	de	produs	este	necesar	să	întrebați	care	sunt	termenele	de	încasare	a	dobânzii	în	funcție	de	produsele	
pe	care	le	dețineți	și	care	sunt	condițiile	lor	de	utilizare	pentru	a	maximiza	profitul.
	 De	obicei,	produsele	de	economisire	nu	sunt	incluse	în	pachetul	de	cont	curent	sau	dacă	sunt	incluse,	puteți	avea	avantajul	să	
primiți	un	procent	mai	mare	de	dobândă	față	de	cel	standard	pentru	că	dețineți	alte	produse	ale	băncii.	
		 În	prezent	în	oferta	de	economisire	a	băncilor	întâlnim	3	mari	categorii	de	produse:	conturi	de	economii,	conturi	de	depozite	
și	fonduri	de	investiții.	
	 Condițiile	fiecărui	tip	de	cont	depind	de	fiecare	bancă	în	parte,	însă	structura	produsului	este	similară.
  Conturile de economii  
permit	 o	 utilizare	 flexibilă	 a	 economiilor	
și	 poți	 efectua	 operațiuni	 de	 depunere	
și	 retragere	 din	 cont	 fără	 restricții,	 însă	
dobânda	 aferentă	 este	 mai	 mică	 decât	
în	 cazul	 altor	 produse	 de	 economisire.	
Deschiderea	 contului	 de	 economii	 este	
condiționată	de	existența	unui	cont	curent	
deoarece	 banca	 procesează	 depunerile	
și	 retragerile	 de	 numerar	 din	 contul	 de	
economii	prin	intermediul	contului	curent,	
de	asemenea	transferurile	de	bani	din	alte	
conturi	se	operează	tot	prin	contul	curent,	
spre	 exemplu	 dacă	 un	 client	 dorește	
transferul	 unei	 sume	 de	 bani	 din	 fondul	
de	investiții	aceasta	nu	se	poate	transfera	
direct	în	contul	de	economii.

Prin	 intermediul	 aplicațiilor	 de	 bancă	 la	
distanță	(internet	banking,	mobile	banking,	
baking	 prin	 telefon,	 etc.)	 clientul	 poate	
administra	 singur	 conturile	 de	 economii	
în	sensul	în	care	poate	deschide	și	închide	
oricând	 aceste	 tipuri	 de	 conturi,	 poate	
transfera	sume	de	bani	din	contul	curent	
sau	poate	retrage	orice	sumă	de	bani	are	
nevoie	 prin	 transfer	 către	 contul	 curent.	
Majoritatea	băncilor	acordă	un	procent	mai	
bun	al	dobânzii	pentru	conturile	deschise	
prin	 intermediul	aplicațiilor	online	pentru	
a	 încuraja	 clienții	 să	 folosească	 aceste	
tipuri	de	aplicații.
Important	 de	 reținut	 pentru	 clienți	 este	
faptul	 că	 fiecare	 bancă	 are	 o	 politică	
proprie	de	aplicare	a	comisioanelor	pentru	

acest	tip	de	cont	și	pot	exista	comisioane		
de	 deschidere	 cont	 (fixe),	 comisioane	
de	 închidere	 cont	 (fixe)	 și	 comision	 de	
administrare	al	 contului	 (lunar	 și	poate	fi	
procentual	sau	fix).

  Conturile de depozit	 reprezintă	
o	 gamă	 mai	 largă	 de	 produse	 deoarece	
acestea	 sunt	 condiționate	 de	 termenele	
de	scadență	pentru	care	s-au	constituit.	În	
funcție	de	bancă	aceste	 termene	variază,	
de	asemenea	și	dobânda	aferentă	depindă	
de	 perioada	 de	 existență	 a	 depozitului.	
Important	de	reținut	este	faptul	că	atunci	
când	 optezi	 pentru	 un	 anumit	 tip	 de	
depozit	 trebuie	 respectat	 termenul	 de	
deschidere	 astfel	 nu	 se	 mai	 încasează	
dobânda	 calculată	 pentru	 perioada	
respectivă.
	 De	asemenea,	 la	fel	ca	la	conturile	
de	economii	și	la	conturile	de	depozit,	toate	
operațiunile	necesare	 se	proceseaza	prin	
intermediul	contului	curent,	astfel	că	este	

absolut	 necesar	 să	 existe	 un	 cont	 curent	
atașat	 conturilor	 de	 depozit	 chiar	 dacă	
clientul	nu	mai	deține	nici	un	alt	produs	la	
banca	respectivă.	

	 Din	perspectiva	costurilor,	conturile	
de	depozit	nu	implică	niciun	comision	însă	
clientul	 trebuie	 să	 fie	 atent	 la	 costul	 pe	
care	îl	implică	menținerea	contului	curent	
atașat	 depozitelor.	 De	 regulă,	 clienții	
folosesc	contul	curent	și	pentru	efectuarea	
operațiunilor	curente	și	atunci	în	funcție	de	
oferta	de	cont	curent	este	posibil	să	existe	
costuri	 zero	 sau	 foarte	mici.	 Clienții	 care	
nu	utilizează	contul	curent	este	important	
să	 cunoască	 nivelul	 comisionului	 de	
administrare	 lunar	 și	 care	 este	 perioada	
de	 timp	 după	 care	 acesta	 se	 inactivează	
și	 nu	 se	 mai	 calculează	 comision,	 acest	
fapt	fiind	un	beneficiu	pentru	clienții	care	
deschid	depozite	pe	perioade	mai	mari	de	
timp	(peste	6	luni).

  Fondurile de investiții sunt	 o	
modalitate	 de	 asociere	 a	 mai	 multor	
investitori,	 în	 cazul	 băncilor	 vorbim	 de	
sumele	 colectate	 de	 la	 clienți,	 care	 își	
pun	 la	 comun	 banii	 pentru	 a	 fi	 investiți	
în	 instrumente	 financiare,	 urmând	 ca	
rezultatele	 investițiilor	 să	 fie	 împărțite	
proporțional	 între	 investitorii	 fondului,	 în	
funcție	 de	 unitățile	 de	 fond	 deținute	 de	
fiecare.
		 Pentru	a	beneficia	de	cea	mai	bună	
ofertă	din	gama	fondurilor	de	investiții	este	
important	 să	 cunoasteți	 detaliile	 despre	
condițiile	 de	 accesare	 (sumă	 minimă,	
comisioane	 sau	 taxe	 impuse	 de	 bancă),	
perioada	minimă	de	timp	pentru	obtinerea	

unui	 randament	 superior,	
care	este	riscul	aferent	și	care	

sunt	 instrumentele	 financiare	 în	 care	 se	
vor	investi	sumele	participanților.
Important	 de	 reținut	 pentru	 clienți	 este	
faptul	că	depunerea	unor	sume	de	bani	în	
fonduri	de	 investiții	presupune	asumarea	
plății	 impozitului	pe	randamentul	câștigat	
(diferența	 de	 preț	 a	 unității	 de	 fond	 de	
la	 momentul	 când	 a	 fost	 cumpărată	 și	
vândută)	de	către	client,	ceea	ce	înseamnă	
că	 acesta	 este	 responsabil	 de	 declararea	
sumelor	câștigate	către	organismul	abilitat	
și	plata	impozitului	aferent.
		 În	momentul	 actual,	 din	 punct	 de	
vedere	 al	 câștigului	 cea	 mai	 avantajoasă	
soluție	 pentru	 clienți	 este	 depunerea	
sumelor	 de	 bani	 pentru	 economisire	 în	
fonduri	 de	 investiții	 însă	 mai	 important	
decât	câștigul	este	ca	aceștia	să	cunoască	

foarte	clar	ce	intenții	au	pe	termen	lung	cu	
sumele	 investite	 și	 să	 aleagă	 varianta	 în	
funcție	de	planurile	de	viitor	pe	care	le	au	
cu	sumele	investite.

  Din categoria produselor de economisire	cele	mai	avantajoase	pentru	clienți,	din	perspectiva	câștigului,	sunt	fondurile	de	
investiții.	Acestea	reprezintă	o	categorie	aparte	de	servicii	pe	care	le	oferă	majoritatea	băncilor,	în	prezent,	ceea	ce	înseamnă	că	au	
caracteristici	diferite	decât	conturile	deschise	la	bancă.	

Foto: Shutterstock





   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

						 S-a	născut	pe	plaiuri	moldave	
în	1949,	pe	4	iulie,	de	Ziua	Americii,	așa	
cum	îi	place	să	spună.	Din	copilărie	și	
adolescență	 era	 pasionat	 de	 pictură	
şi	 muzică,	 dar	 viața,	 destinul,	 i-au	
deturnat	 pentru	 o	 perioadă	 visele	 și	
a	 devenit	 zugrav.	 Tot	 un	 fel	 de	 artă...	
La	57	de	ani,	cum	a	 ieșit	 la	pensie	s-a	
înscris	 la	 Școala	Populară	de	Artă	din	

București	 –	 secția	 Pictură	 (clasa	 prof.	
Florian	Lucan),	după	trei	ani	a	absolvit-o	
ca	 şef	de	promoţie	 și,	 când	a	 împlinit	
60	 de	 ani	 a	 avut	 prima	 expoziție	 de	
pictură.	Este	căsătorit,	are	doi	copii,	un	
nepot	și	o	cățelușă,	Lady.
	 Deși	 pare	 greu	 de	 crezut,	
Traian	 Nica	 Țuckman	 este	 unul	
dintre	 cei	 mai	 prolifici	 artiști	 plastici:	
a	 pictat	 peste	 3000	 de	 tablouri,	 pe	

majoritatea	donându-le	instituțiilor	de	
cultură,	școlilor,	centrelor	şi	căminelor	
culturale	 și	 primăriei	 din	 comuna	
vasluiană	 Ștefan	 cel	 Mare,	 muzeelor,	
ambasadelor,	 dar	 și	 personalităților	
şi	 vedetelor	 pe	 care	 le-a	 pictat.	 Este	
supranumit	și	”pictorul	artiștilor”.	
		 Cu	 ocazia	 aniversării	 a	 150	
de	ani	de	 la	 înființarea	școlii	din	satul	
Bârzeşti	 (în	 2015)	 la	 care	 a	 învățat,	
Traian	 Nica	 a	 realizat	 zeci	 de	 lucrări	
pe	 care	 le-a	 donat	 celor	 trei	 școli	
și	 căminelor	 culturale	 din	 zonă.	
Şcoala	 din	 Bârzeşti	 are	 o	 importanţă	
specială	pentru	 istoria	 învăţământului	
românesc,	 deoarece	 aceasta	 a	 fost	 în	

responsabilitatea	 marelui	 poet	 Mihai	
Eminescu	în	1875,	care,	la	acea	vreme	
era	 revizor	 şcolar	 pentru	 judeţele	
Vaslui	 şi	 Iaşi.	 Şi	 tot	 aici,	 Domnitorul	
Alexandru	Ioan	Cuza	i-a	împroprietărit	
pentru	 prima	 dată	 cu	 pământ	 pe	
ţăranii	din	localitate.	
		 ”Vreau	 să	 las	 ceva	 în	 urma	
mea”	 –	 spune	 mândru	 cel	 care	 s-a	
născut	 în	 satul	 de	 răzeși	 Călugãreni,	
comuna	 Ștefan	 cel	 Mare.	 Acolo	 a	
crescut	și	a	urmat	primele	patru	clase	
și	 tot	 acolo	 și-a	 descoperit	 pasiunea	
pentru	 picturã.	 Comunei	 i-a	 donat	
pânã	 acum	 câteva	 sute	 de	 manuale	
școlare,	 cãrți	 de	 beletristicã	 și	 lucrãri	
de	pictură,	printre	care	se	află	portrete	
ale	lui	Ștefan	cel	Mare,	Mihai	Eminescu,	
Mihail	 Sadoveanu,	 Nicolae	 Labiș,	
Ion	 Creangă,	 George	 Coșbuc,	 vasile	
Alecsandri	 și	 George	 Topârceanu.	
Practic,	 a	 transformat	 toate	 școlile,	

căminele	 şi	 centrele	 culturale,	 sediile	
de	 primării	 în	 galerii	 de	 artă.	 “Am	 în	
comuna	 Ștefan	 cel	 Mare	 şi	 în	 satele	
Bârzeşti,	 Brăhăşoaia	 și	 Munteneşti	
șapte	 expozitii	 permanente,	 dar	 nu	
le	 pot	 spune	 muzee,	 pentru	 cã	 un	
muzeu	trebuie	să	includă	peste	150	de	
lucrări….”	–	ne-a	mărturisit	artistul.	
		 Anul	trecut,	pe	2	iulie,	cu	două	
zile	 înainte	 de	 a	 împlini	 70	 de	 ani,	
Traian	Nica	a	participat	cu	o	expoziție	
la	evenimentele	prilejuite	de	împlinirea	
a	515	ani	de	 la	moartea	 lui	Ştefan	cel	
Mare	şi	Sfânt,	domn	al	Moldovei.	
	 Despre	 satul	 natal	 spune	 că	
era	 ca	 ”o	 văgăună”,	 dar	 își	 amintește	
cu	 plăcere	 de	 primii	 ani	 de	 şcoală:	
“Doamna	 învăţătoare	 Talpeș	 mi-a	
spus	 că	 am	 talent	 la	 desen	 și	 de	
atunci	m-am	îndreptat	în	direcţia	asta.	
Am	 urmat	 clasele	 V-VIII	 la	 Bârzești	
unde	 trebuia	 să	 merg	 zilnic	 vreo	 6	 -	
7	 km	 pânã	 la	 scoalã,	 dus	 și	 întors...	
Îmi	 plăcea	 muzica,	 am	 cochetat	 cu	
chitara	și	am	fost	solist	vocal	al	corului	
şcolii,	 dirijat	 de	 directorul	 Pintilie.	
Participam	 la	 concursuri	 organizate	
prin	 comunele	 învecinate;	 la	 Vaslui,	

la	 oraş,	 mergeam	 cu	 remorca	 trasă	
de	 un	 tractor,	 pentru	 cã	 nu	 erau	
autobuze…”.	 Dupã	 ce	 a	 terminat	
școala	 s-a	 angajat	 ca	 zugrav-vopsitor	
la	o	fabrică	din	oraş.		În	1966	a	plecat	
la	Tulcea,	unde	a	 lucrat	 la	 construcția	
hotelului	”Delta”;	a	lucrat	pe	șantierele	
de	 blocuri	 din	 Fetești	 și	 a	 ajuns	 în	
1968	 la	 Slobozia	 unde	 s-a	 angajat	 la	
Fabrica	 de	 Ulei	 și	 apoi	 la	 Combinatul	

de	 Îngrășăminte	 chimice.	 Pasiunea	
pentru	pictură	nu	se	stinsese…	”Seara,	
cheile	 din	 hală	 rămâneau	 la	 mine	 și	
toată	noaptea	pictam.	La	un	moment	
dat,	 meșteru’	 Mateescu,	 m-a	 văzut	 și	
mi-a	 zis	 <<Băi,	 Traiane,	 dar	mai	pune	
și	tu	un	copac,	ceva,	ce,	numai	dealuri	
știi	 să	 pictezi?>>.	 Eu	 mai	 mult	 mă	
jucam	cu	culorile….	Vestea	a	ajuns	și	la	
directorul	fabricii,	tovarășul	Bãlan,	care	
mi-a	 spus	 să	 pictez	 pereții	 cantinei.	
Dar	 eu	 am	 creat	 niște	 panouri	 mari	
pe	 care	am	 lipit	 farfurii	 și	 tot	 felul	de	
accesorii.	 Ceea	 ce	 am	 fãcut	 eu	 atunci	
se	numeste	azi	<<Tableaux	–	Paige>>,	

artã	aplicatã”.	De	la	Slobozia,	a	ajuns	la	
Buzău,	unde	timp	de	doi	ani	a	lucrat	la	
fabrica	de	Pâine	”Zangopol”,	iar	în	1972	
s-a	 stabilit	 în	 București.	 	 De	 atunci,	
Traian	 Nica	 a	 pictat	 mii	 de	 tablouri,	
începând	 de	 la	 peisaje,	 naturi	 statice	
şi	 până	 la	 portrete.	 ”După	 ce	 am	 tot	
experimentat	 și	 exersat,	 mi-am	 spus	
că	trebuie	să	mă	apuc	și	de	o	școală	de	
arte.	Am	ieșit	la	pensie,	m-am	înscris	la	
Școala	Populară	de	Artă	-	eram	cel	mai	
bătrân	elev	și	am	absolvit-o	pe	la	60	ani	
ca	șef	de	promoție”.

	 În	toamna	lui	2018,	Monumentul	„Aripi”	din	Piaţa	Presei	Libere,	dedicat	celor	care	s-au	jertfit	împotriva	comunismului,	a	fost	vandalizat.	Traian	Nica	a	fost	
cel	care,	din	proprie	iniţiativă	a	curăţat	monumentul.	“Am	luat	10	kg	de	diluant	şi	am	curăţat	totul.	Am	stat	duminicã	toatã	ziua	şi	luni,	pânã	la	prânz.	M-au	întrebat	
ziariştii,	oamenii	care	treceau	pe	acolo,	cine	m-a	plãtit.	Nimeni,	domnule,	o	fac	din	proprie	iniţiativă!	Eu	ştiu	ce	e	acela	granit,	iar	cu	diluantul	acela	se	spalã	cel	mai	
bine,	pentru	că	nu	atacã	granitul!”.	Primul	monument	curăţat	de	domnul	Nica	a	fost	bustul	lui	Dimitrie	Cantemir	din	sectorul	5,	vandalizat	cu	vopsea	acum	zece	
ani.	Tot	el	a	curăţat	şi	placa	comemorativă	a	fostului	prim-ministru	al	României,	Armand	Călinescu	aflată	lângă	staţia	de	Metrou	”Eroilor“.

COnfESIunI aRTISTICE
TRAIAN NICA ȚUCKMAN: ”Atunci când am ieșit la pensie m-am înscris la Școala Populară de Artă, eram 

cel mai bătrân elev, am absolvit ca șef de promoție, iar la 60 de ani am avut prima expoziție de pictură”

Din proprie iniţiativã, pictorul a curãtat monumentul “Aripi” din Bucureşti, care fusese vandalizat 

 Cu ocazia vizitei istorice a Papei Francisc în România, Traian 
Nica Țuckman i-a făcut un portret 	 care	 a	 ajuns	 în	 cele	 din	 urmă	 la	
Suveranul	 Pontif,	 cu	 o	 dedicație:	
“Vă	dăruim	acest	simbol	al	preţuirii	
noastre,	 cu	 pioşenie	 Sfinte	 Părinte	
Francisc,	 pelerin	 pe	 acest	 mult	
frământat	 pământ	 al	 României”.	
Şi-a	 dorit	 să-l	 înmâneze	 personal,	
dar	 măsurile	 de	 securitate	 nu	 i-au	
permis,	 aşa	 că	 l-a	 lăsat	 la	 Palatul	
Nunţiaturii	 Apostolice	 a	 Sfântului	
Scaun:	 “De	 la	 poartã	 l-a	 luat	 o	
măicuță,	care	mi-a	promis	că	tabloul	
va	 ajunge	 la	 Muzeul	 Vaticanului”	 –	
ne-a	mărturisit	artistul.
Traian	 Nica	 Țuckman	 este	 nelipsit	
la	lansările	de	carte	și	de	album	ale	
marilor	artiști;	a	realizat	și	dăruit	superbe	portrete	compozitorilor	Marius	Țeicu,	
Jolt	Kerestely	și	Eugen	Doga,	interpreților	Corina	Chiriac,	Marian	Nistor	(Savoy),	
soției	regretatului	textier	Eugen	Rotaru.

		 Una	 dintre	 cele	 mai	 apreciate	 lucrări	 ale	 artistului	 a	 fost	 expusã	 în	
2019	la	Salonul	Naţional	de	Artã	Plasticã	“Atitudini	Contemporane”,	ediția	a	Xll-a	
care	a	avut	tema	“Arta	secretã”	și	s-a	desfãșurat	sub	egida	Bibliotecii	Naţionale.	 
	 Lucrarea	era	executatã	în	tehnicã	de	tip	colaj	și	s-a	intitulat	“Next	level”,	
fiind	o	expresie	a	recunoştinţei	faţã	de	“omul	în	genere	-	artist	plastic”,	care,	prin	
demersul	sãu	a	adus	şi	aduce	valoare	sensului	vieţii	şi	culturii.	Tot	anul	trecut	a	
participat	la	Salonul	Național	“Mihai	Eminescu”	de	la	Palatul	Parlamentului	(Sala	
de	expozitii	“Constantin	Brâncuşi”)	cu	un	portret	dedicat	marelui	poet	național	
din	perioada	în	care	era	redactor-şef	al	ziarului	“Timpul”.		
		 Pe	14	iulie	2019	a	participat,	la	invitaţia	E.S.	Michèle	Ramis,	Ambasadoarea	
Franţei	în	România,	la	recepţia	dedicată	Zilei	Naţionale	a	Republicii	Franceze.	A	
oferit	 drept	 cadou	portretul	 fostului	 preşedinte	Charles	de	Gaulle:	 “Pentru	 că	
Franţa	a	marcat	cel	puţin	două	evenimente	istorice	importante,	-	230	ani	de	la	
căderea	Bastiliei	şi	129	ani	de	la	naşterea	lui	Charles	André	Joseph	de	Gaulle,	am	
considerat	de	cuviinţă	să	dăruiesc	Ambasadei	un	tablou	cu	imaginea	renumitului	
preşedinte	în	postură	de	mareşal,	ca	o	expresie	a	prieteniei	dintre	România	și	
Franța”.	 Cu	 doi	 ani	 în	 urmă,	 lui	 Traian	 Nica	 Ţuckman	 i-a	 fost	 conferit	 pentru	
întreaga	 sa	 activitate	 artistică	 şi	 donaţiile	 impresionante	 făcute	 de-a	 lungul	
vremii,	 titlul	 onorific	 de	 Doctor	 Honoris	 Causa	 al	 Academiei	 Daco-Române.	
Ceremonia	a	avut	loc	la	Centrul	Cultural	„Mihai	Eminescu”	din	Bucureşti.	
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											 Situat	 între	 Calea	 Victoriei	 și	 Strada	
Academiei,	Pasajul	Englez	 își	are	 istoria	sa,	 cu	
povești	despre	personaje	faimoase,	cu	secrete	
și	 legende	spuse	sau	nespuse.	 În	ciuda	faimei	
sale	și	chiar	a	locului	unde	este	situat,	pasajul,	
cam	 sinistru	 iarna,	 este	 fie	ocolit,	 fie	 trece	de	
multe	 ori	 neobservat,	 pentru	 că	 majoritatea	
preferă	Pasajul	Victoriei.	Și	totuși,	dacă	îți	ridici	
privirile	 nu	 poți	 să	 nu	 remarci	 ”firma”	 roșie	
atârnată	 la	 intrare,	 de	 când	 lumea,	 și	 pe	 care	
scrie	”Pălării	la	meșterul	Nicu”.	La	cei	90	de	ani	
ai	 săi,	Nicolae	Zdârcă	–	Nea’	Nicu	este	ultimul	
bastion	al	acestui	 loc	aparent	uitat	de	 lume	și	
continuă	să	fie	prezent	în	fiecare	zi	la	atelierul	
lui,	 o	 prăvălie	 plină	 cu	 pălării,	 materiale	 și	
ustensile	 de	 tot	 felul.	 Locul	 este	 fascinant	 și,	
de	 cum	 intri	 nu	 mai	 știi	 unde	 să	 privești:	 în	
atelierul	 propriu-zis	 se	 află	 mașina	 de	 cusut,	
foarfecele	 vintage,	 calapoade	 și	 alte	 obiecte	

necesare	 unei	 astfel	 de	 meserii	 ”brățară	 de	
aur”.	 În	altă	cameră	este	așa-zisul	salon,	unde	
gazda	îți	invită	musafirii	să	stea	de	vorbă.	Nea’	
Nicu	este	însă	un	spectacol,	iar	de	povestea	sa	
de	viață	nu	te	poți	sătura	ascultându-l.	A	creat	
și	confecționat	într-o	viaţă	de	om	mii	de	pălării	
și,	mai	ales	pe	vremuri,	 lumea	bună	cumpăra	
numai	de	la	el.
		 Să	 revenim	 în	 ”casa	 lui	 Nea’	 Nicu”,	 	 la	
Pasajul	Englez	care	datează	din	secolul	XIX,	mai	
precis	din	anul	1855,	când	giuvaergiul	austriac	
Joseph	 Resch,	 sosit	 la	 București	 și-a	 construit	
casa	 pe	 Podul	 Mogoșoaiei,	 vis-à-vis	 de	 locul	
unde	avea	se	înalțe	mai	târziu	clădirea	Teatrului	

Național,	 actualul	Hotel	Novotel.	 Casa	 i-a	 fost	
vândută	 în	1885	 ”melionarului”	Grigore	Eliade	
care	 o	 transformă	 în	 ”English	 Hotel"	 și	 lângă	
care	 construiește	 după	 moda	 din	 capitalele	
europene,	 pasajul	 care	 leagă	 Calea	 Victoriei	
de	 Strada	 Academiei.	 De	 la	 numele	 hotelului,	
pasajul	 a	 căpătat	numele	de	 "Pasajul	 English"	
sau	 "Pasajul	 Englez".	 La	 parter,	 de-o	 parte	 și	
de	alta	au	funcționat	magazine,	ateliere	și	mici	
localuri.	 Acum,	 aproape	 este	 totul	 închis	 cu	
excepția	atelierului	lui	Nea’	Nicu	unde,	încă	de	
dimineață,	vezi	 lumină.	 Indiferent	de	vreme	și	
de	 vremuri	 este	 zilnic	 pe	baricade,	muncește,	
croiește	și	nu	se	lasă:	”Mie	îmi	place	ce	iese	din	
mâna	mea!	 Iar	 toate	modelele	 pe	 care	 le	 fac	
trebuie	să-mi	placă	mie	în	primul	rând”.

  

Nicolae	Zdârcă	este	originar	din	Gorj	și	provine	
dintr-o	 familie	 cu	 11	 copii.	 A	 absolvit	 7	 clase	
primare	 și,	 deși	 i-ar	 fi	 plăcut	 să	 învețe,	 ai	 lui	
nu	l-au	mai	putut	ține	în	școală.	”De	acasă,	din	
Crușeț	și	până	 la	şcoală	era	o	distanță	de	 trei	
sate,	mergeam	pe	 jos	vreo	4	kilometri,	uneori	
prin	 noroi	 până	 la	 genunchi.	 De	 sărăcie,	 am	
plecat!”.	 A	 ajuns	 în	 București	 pe	 când	 avea	
14	 ani;	 aici,	 majoritatea	 oltenilor,	 care	 erau	
precupeţi	 mergeau	 cu	 cobiliţa	 la	 piaţă.	 Lui	
nu	 i-a	 plăcut	 să	 fie	 comerciant,	 dar,	 o	 vecină	
din	 casa	unde	 locuia	 în	 gazdă	 (la	un	unchi),	 îi	
propune	să	lucreze	în	prăvălia	cumnatului	său.	
Tânărul	 Nicolae	 ajunge	 ucenicul	 pălărierului	
Ion	 Popa,	 care	 își	 avea	 atelierul	 pe	 Calea	
Griviţei	 și	 unde	 va	 învăţa	 meserie	 și	 își	 va	

dovedi	 curând	 talentul	 și	 pasiunea.	 În	 scurt	
timp	vestea	că	tânărul	Nicu	era	foarte	bun,	s-a	
răspândit	prin	Capitală;	a	 început	să	fie	curtat	
și…	închiriat	lunar	de	alți	pălărieri.	”Ajunsesem	
să	 fac	 într-o	 oră	 cât	 făceau	 alţii	 într-o	 zi,	 atât	
de	mult	 îmi	 plăcea!	 Aveam	putere	 de	muncă,	
lucram	 și	 până	 la	miezul	 nopții,	 dar	 câștigam	
o	grămadă	de	bani”	 –	 își	 amintește	Nea	Nicu.	
În	timpul	războiului	este	luat	în	armată	pentru	
trei	ani	dar,	odată	întors	acasă,	află	că	Ion	Popa,	
meșterul	 pălărier	 murise,	 iar	 atelierul	 în	 care	
își	 făcuse	ucenicia	și	 lucrase	câțiva	ani,	 fusese	

naționalizat.	Majoritatea	sculelor	și	accesoriilor,	
dispăruseră,	dar	tânărul	Nicu	a	mai	găsit	câteva	
în	 podul	 casei	 pălărierului.	 În	 periplurile	 sale	
pe	 la	 alte	 ateliere,	 află	 că	 evreul	 bătrân	 care	
avea	 un	 atelier	 în	 zona	 Unirii	 a	murit,	 așa	 că	
primește	 el	 spațiul	 și	 ajunge	 patron	 la	 25	 de	
ani.	De	fapt	a	devenit	”cel	mai	tânăr	responsabil	
de	prăvălie”.	Nu	i-a	fost	deloc	ușor:	comuniștii	
impuseseră	 moda	 şepcilor	 şi	 a	 căciulilor	 din	
blană.	 Moda	 pălăriilor	 avea	 să	 revină	 pentru	
că	”și	comuniştii	au	început	să	călătorească	și,	
noroc	 cu	 artiștii,	 cu	 marii	 actori	 care	 purtau	
pălărie...”.	A	mai	avut	un	atelier	în	Centrul	Vechi,	
pe	strada	Șepcari,	pe	lângă	Hanul	lui	Manuc,	de	
unde	a	trebuit	să	plece	deoarece	spaţiul	a	fost	
revendicat,	 apoi	 s-a	 stabilit	 în	 Pasajul	 Englez.	
Și	nici	acum	nu	stă	deloc!	Are	comenzi	pentru	
pălării	 de	 la	 teatre,	mai	 ales	 de	 la	 Teatrul	 de	
Revistă	 ”Constantin	 Tănase”	 aflat	 peste	 drum	
(pe	vremuri	i-au	fost	clienți	marii	actori	Grigore	
Vasiliu	 -	 Birlic	 sau	 George	 Calboreanu	 care	
”purtau	 gambetă,	 mai	 pe	 rotund”,	 iar	 Sergiu	
Nicolaescu	l-a	folosit	pentru	toate	filmele	sale),	
îi	 trec	pragul	muzicanți,	 rromi	 care	 vor	pălării	
pe	comandă,	cu	boruri	mari,	vârstnici,	doamne	
și	 domni	 ”de	 modă	 veche”,	 dar	 și	 studente	
la	 Design	 Vestimentar	 care	 își	 doresc	 să	 se	
specializeze	în	domeniu.	”Eu	le	spun	fetelor	că	
nu	e	o	meserie	ușoară	și	că	e	de	bărbat,	că	se	
murdăresc	pe	mâini,	că	le	trebuie	forță	și	că	e	
greu	 de	 suportat	 mirosul…”.	 Și	 totuși,	 câteva	

foste	ucenice	au	devenit	creatoare	de	pălării	pe	
care	le	vând	cu	sute	de	euro	în	Europa,	America,	
Noua	Zeelandă	şi	Australia.	
		 La	 noi,	 în	 ziua	 de	 azi,	 chiar	 și	 
cu	procurarea	materialului	(fetrul	se	confecționează	
din	lână	și	păr	moale	de	iepure)	este	tot	mai	greu;	
fabrica	de	la	Timișoara	care	era	furnizor	pentru	
Nea’	Nicu	s-a	închis	dar,	noroc	că	mai	are	mai	
are	 rezerve	 sau	 îi	 aduc	 clienții	 materiale	 din	
străinătate.	 Pălăriile	 sunt	 din	 nou	 la	 modă	
și	 sunt	 accesorii	 ”must	 have”,	 atât	 pentru	
femei,	 cât	 și	 pentru	 barbați;	 sunt	 o	 carte	 de	
vizită,	 indică	 un	 anume	 statut	 social	 și	 își	
conferă	 eleganță,	 personalitate	 și	 unicitate	
pentru	 că	 ”pălăriile	 se	 aleg	 în	 funcţie	 de	 
fizionomie”.	 În	 familiile	 nobiliare	 și	 la	 casele	
regale	purtarea	pălăriei	este	obligatorie.	Și	acum,	
pălăriile	pe	comandă	nu	sunt	deloc	ieftine,	dar	
munca	 este	 foarte	 grea	 și,	 în	 plus,	mai	 există	
doar	două	mâini	dibace	în	tot	Bucureștiul,	cele	
ale	lui	Nea’	Nicu.	Care	este	secretul	succesului,	
pe	 lângă	 talent	 și	 pasiune?	 –	 ”Am	 combinat	
meseria	cu	negustoria!	Degeaba	eşti	meseriaş	
bun,	dacă	nu	eşti	şi	bun	negustor!”.
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dE CE IuBIM BuCuREșTIuL?…
NEA' NICU, pălărierul Bucureștilor de-acum și de odinioară
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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


