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	 "Un	om	poate	să	fie	un	element	
foarte	important	într-o	echipă,	dar	un	
om	 nu	 poate	 face	 o	 echipă",	 spunea	
odată	 unul	 dintre	 cei	mai	 importanți	
baschetbaliști	 ai	 tuturor	 timpurilor.	
Acest	 citat	mi-a	 venit	 în	minte	 atunci	
când,	zi	de	zi,	cu	ocazia	campaniei	de	
distribuire	 a	 sutelor	 de	 pachete	 cu	
alimente	de	bază	destinate	seniorilor	
aflați	 în	 nevoie	 observam	 implicarea,	
entuziasmul	 și	 bucuria	 de	 a	 face	
bine	 din	 partea	 tuturor	 membrilor	
echipelor	 Centrului	 pentru	 Seniori	 al	
Municipiului	 București,	 ale	 Centrului	
Municipal	 pentru	 Dialog	 București,	
Companiei	 Municipale	 Sport	
pentru	 Toți,	 Companiei	 Municipale	
de	 Protecție	 Civilă	 și	 Voluntariat,	
Companiei	 Municipale	 Pază	 și	
Securitate	 București	 și	 voluntarilor	
de	 la	 Asociaţia	 ”Europa	 Verde”.	 I-am	
enumerat	doar	pe	câțiva	dintre	zecile	
de	oameni	de	suflet,	firme	și	companii	
care	 ni	 s-au	 alăturat	 și	 s-au	 implicat	
efectiv,	de	la	bun	început	în	susținerea	
campaniei	 noastre	 de	 conștientizare,	
informare	și	suport,	intitulată	NICIUN 
VÂRSTNIC NU E SINGUR. E timpul 
să avem grijă de voi.	 	 Mă	 înclin	 în	
fața	 acestor	 oameni,	 majoritatea	
foarte	 tineri	 care	se	dedică	seniorilor	
singuri	 și	 vulnerabili,	 cu	 gândul	 la	
părinții	 și	 bunicii	 lor	 și	 mă	 gândesc	
cât	 de	 necuprins	 poate	 fi	 cuvântul	
MULȚUMESC	 pe	 care	 aș	 vrea	 să	 îl	
rostesc	tot	timpul.	
		 Susținerea	vârstnicilor,	mai	ales	
în	perioada	pandemiei	de	coronavirus,	
prin	toate	căile	și	mijloacele	a	devenit	
pentru	noi	o	prioritate	și	sunt	fericită	
că	 am	 reușit	 să	 ajungem	 la	 sute	 de	
oameni	care	au	reală	nevoie	de	ajutor,	
reușind	 să	 le	 luminăm	 Sărbătorile	
Pascale.	 Ne	 gândim	 și	 la	 toți	 seniorii	
bucureșteni	și	încercăm	să	creăm	și	să	
păstrăm	punțile	între	generații,	bazate	
pe	solidaritate,	recunoștință,	dragoste	
și	respect.	Suntem	alături	de	vârstnicii	
care	au	nevoie	și	de	suport	emoțional,	
de	consiliere	psihologică	și	de	sfaturi	
medicale	 (le	 oferim	 de	 două	 ori	 pe	

săptămână	sesiuni	video	de	informare	
medicală	transmise	 live	pe	pagina	de	
Facebook	 a	 CSMB),	 de	 cei	 dornici	 să	
audă	o	vorbă	bună,	o	urare,	un	mesaj,	
un	 îndemn	 de	 la	 artistului	 preferat	
(campania	 ”Suflet	 pentru	 Suflete.	
Artiști	 pentru	 Seniori”	 are	 mare	
succes)	și	de	cei	care	simt	că	trebuie	să	
discute	și	 să	 își	 spună	problemele	cu	
care	se	confruntă,	inimoaselor	fete	de	
la	 capetele	 liniilor	 telefonice	 ale	 call-
center-ului	CSMB.	
		 De	 trei	 ori	 pe	 săptămână	
organizăm,	 alături	 de	 colegii	 de	 la	
Compania	Municipală	 Sportul	 pentru	
Toti	și		de	la	Centrul	Municipal	pentru	
Dialog	 sesiuni	 video	 sub	 genericul	
”Mișcarea	nu	are	 vârstă”,	 o	 încântare	
pentru	 seniori.	 Și,	 am	 demarat	
proiectul	 ”Educația	 nu	 are	 vârstă”	
pe	 o	 platformă	 online	 dedicată	 lor,	
seniorilor	creativi,	iubitori	de	artă	și	de	
frumos	care	participă	deja	la	cursul	de	
pictură	și	artă	tradițională	românească,	
”Educație	pentru	patrimoniu”.	
		 Și,	 cum	 să	 nu	 ne	 însușim	
puterea	 exemplului	 pe	 care	 ne-au	
dat-o	 în	 aceste	 zile	 câțiva	 distinși	
seniori	 centenari,	 beneficiari	 ai	
proiectului	 ”Vieți	 Centenare”,	 modele	
demne	 de	 urmat	 pentru	 atâtea	
generații?!	 Dumitru	 Comănescu	 (112	
ani),	al	doilea	cel	mai	vârstinic	bărbat	
al	Planetei,	 locotenentul	(rtr)	Dumitru	
I.	 Gal,	 veteran	 de	 război	 (105	 ani)	 și	
Pompiliu	 Sterian	 (101	 ani)	 -	 ”Cel	 mai	
vârstnic	 blogger	 din	 România”	 sunt	
învingătorii	autentici	în	fața	destinului	
și	 ai	 unei	 existențe	 presărate	 și	 cu	
lipsurile,	 greutățile	 și	 cu	 momentele	
de	 cumpănă	 prin	 care	 a	 trecut	
România	 Centenară.	 Le	 mulțumim	
pentru	 onoarea	 de	 a	 ne	 fi	 transmis	
mesajele	 lor	 încurajatoare	 prin	 care	
ne	îndeamnă	să	credem	în	continuare	
că	 viața	 este	 frumoasă,	 cu	 bune	 și	
cu	 rele,	 să	 nu	 ne	 lăsăm	 doborâți	 de	
greutăți	 și	 că,	 doar	 împreună	 putem	
trece	 și	 peste	 această	 pandemie	 în	
care	NICIUN	VÂRSTNIC	NU	E	SINGUR!

Alexandra Dobre
Director	General	

Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	
Bucureşti
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	 Spec i a l 	 pen t ru	
seniorii	bucureșteni	aflați	în	
nevoie,	pentru	cei	singuri	și	
vulnerabili,	cu	surse	minime	
de	venit	Primăria	Capitalei,	
prin	Centrul	pentru	Seniori	
al	Municipiului	 București	
desfășoară	o	campanie	de	
conștientizare,	 informare	
și	 suport	 în	 contextual	
pericolului	 pe	 care	 îl	
reprezintă	 răspândirea	
virusului	 SARS-COV-2.	
Scopul	campaniei	este	ca	
în	această	perioadă	dificilă	
pentru	seniorii	bucureșteni,	
să	fie	susținuți	prin	oferirea	
de	pachete	cu	alimente	de	
bază,	de	servicii	sociale	și	
suport	 emoțional.	 ”Prin	
lansarea	acestei	campanii	
răspundem	 nevoi lor	
persoanelor	 vârstnice	
creând	punți	între	generații,	
bazate	 	 pe	 solidaritate,	
respect	 și	 recunoștință.	
Le	 mulțumesc	 tuturor	
celor	 implicați	 în	 aceasta	
f rumoasă	 ș i 	 nobi lă	
campanie prin care îi 
asigurăm	pe	seniorii	aflați	
în	nevoie	că	nu	sunt	singuri	
și	că	e	timpul	să	avem	grijă	
de	ei!”	–	a	spus	Alexandra	
Dobre,	 Director	 General	 
CSMB.		
		 Campania	a	demarat	
pe	 16	 martie	 2020	 cu	
obiectivul	 principal	 de	 a	
întinde	o	mână	de	ajutor	
celor	care	ne-au	crescut	și	

ne-au	iubit,	părinți	și	bunici,	
aflați	acum	în	nevoie!
În	fiecare	zi,	sute	de	pachete	
cu	alimente	de	bază	au	fost	
și	continuă	să	fie	distribuite	
tuturor	seniorilor	cu	vârsta	
de	 peste	 65	 de	 ani,	 care	
au	 reală	 nevoie	 de	 acest	

ajutor,	sunt	singuri,	 lipsiți	
de	orice	ajutor	și	care	au	
venituri	sub	pensia	minimă	

garantată	de	stat	(704	lei).		
Echipele	sunt	alcătuite	din	
membrii	CSMB	și	voluntarii	
de	 la	 Centrul	 Municipal	
pentru	 Dialog	 Bucuresti,	
Compania	Municipală	Sport	

pentru	 Toți,	 Compania	
Municipală	Protectie	Civilă	
și	Voluntariat	și	Asociația	
Europa	 Verde.	 Pachetele	
distribuite	seniorilor	sunt	
dezinfectate	 și	 alcătuite	
după	modelul	internațional	
aplicat	 de	 Crucea	 Roșie	
în	 perioadele	 de	 criză	 și	
au	 fost	 achiziționate	 din	
bugetul	CSMB	și	din	donații	
de	 la	diferite	 companii	 și	
ONG-uri.	
	 Campania	 NICIUN	
VÂRSTNIC	NU	E	SINGUR!	E	
timpul	să	avem	grijă	de	voi!		
a	 demarat	 pe	 16	 martie	
2020	și	este	împărțită	pe	mai	
multe	direcții	de	acțiune:	

sesiuni	 de	 informare	 pe	
diferite	 teme	medicale	 și	
transmise	 live	 pe	 pagina	
de	 facebook	 a	 CSMB,	
mesajele	 de	 solidaritate,	
respect	și	îndemn	de	a	sta	

acasă	adresate	seniorilor	
bucureșteni	 de	 către	
personalități	 ale	 vieții	
cultural-artistice,	ședințele	
de	 antrenamente	 online	
care	îndeamnă	la	mișcare	
și	 nu	 în	 ultimul	 rând	
gesturile	 de	 ajutorare	

pentru	cei	aflați	 în	nevoie	
au	ca	unic	scop	susținerea	
emoțională	și	materială	a	
seniorilor	care	au	parte	de	
un	 climat	 afectiv	 negativ	
care	se	acutizează	de	la	zi	
la	zi	și	duce	la	izolarea	nu	
doar	fizică,	 ci	 și	psihică	a	
acestora.
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Sursa Foto: Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, Alexandra Dobre, Directorul General și echipa CSMB la sediul Centrului de Seniori al Municipiului București

 "În București, nimeni nu este lăsat singur! Primăria Capitalei asigură 
pachete de bază pentru sute de persoane vârstnice care au nevoie de sprijin: cei 
cu pensii mici, cei singuri sau fără aparținători, dar și pentru seniorii cu probleme 
grave de sănătate sau cu dizabilități. Am participat, alături de colegii de la 
Centrul de Seniori al Municipiului București la demararea acțiunii de distribuire a 
pachetelor care conțin alimente de bază precum, orez, făină, mălai, paste, cartofi, 
conserve, dar și produse pentru protecție, atât de necesare în această perioadă - 
dezinfectanți, măști, mănuși” – Primar General Gabriela Firea
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	 ”Știm	 că	 vă	 este	 foarte	 greu	
să	stați	atât	de	mult	 timp	 în	casă,	 să	
renunțați	la	plimbările	dumneavoastră	
în	aer	liber,	să	nu	vă	bucurați	de	soarele	
și	de	primăvara	care	a	început	să	bată	
la	ferestre,	de	aceea	vă	invităm	să	nu	
renunțați	la	mișcare	și	la	zâmbet.	Acum	
este	 timpul	 nostru	 să	 avem	 grija	 de	
dumneavoastră!”	
		 Primăria	Capitalei,	prin	Centrul	
pentru	Seniori	al	Municipiului	București	
CSMB,	 Compania	 Municipală	 Sport 

pentru	 Toți	 CMSTPB	 şi	 Centrului	
Municipal	pentru	Dialog	CMDB	 invită	
seniorii	 bucureșteni	 în	 fiecare	 zi	 de	
luni,	miercuri	 și	 vineri	pe	paginile	de	
Facebook,	la	mișcare	printr-o	serie	de	
antrenamente	fizice	și	 lecții	de	dans,	
special	concepute	pentru	vârsta	a	treia.	
	 Succesul	 acestui	 proiect	 a	 fost	
remarcabil;	 peste	 7500	 de	 seniori	
bucureșteni	 fac	 mișcare	 de	 trei	 ori	
pe	săptămână,	alături	de	antrenori	și	
instructori	sportivi.

  Call-center CSMB Un 
alt	palier	al	campaniei	NICIUN	
VÂRSTNIC	 NU	 E	 SINGUR	
îl	 reprezintă	 organizarea	
unui	 call-center	 cu	 6	 linii	
telefonice	care	vine	în	sprijinul	
persoanelor	de	vârsta	a	treia	
și	al	beneficiarilor	proiectelor	
demarate	 de	 CSMB	 până	
în	prezent.	Și	cum	climatul	
afectiv	negativ	se	acutizează	
de	la	zi	la	zi	și	duce	la	izolarea	
nu	doar	fizică,	ci	și	psihică	a	
seniorilor,	 datoria	 tuturor	
celor	 implicați	 este	 de	 a	
atenua	acest	fenomen	și	de	

a	răspunde	nevoii	de	dialog,	
de	comunicare	și	afecțiune	
pe care o resimt seniorii 
care	 au	nevoie	deopotrivă	
de	sprijin	moral	și	material.
		 ”Am	vizitat	call-center-
ul	 organizat	 de	 Centrul	
Pentru	Seniori	al	Municipiului	
București,	prin	 intermediul	
căruia	Primăria	Capitalei	ține	
legătura	cu	mii	de	vârstnici	
care	 au	 nevoie	 de	 sprijin”	
-	 a	 spus	 Primarul	 General	
Gabriela	 Firea.	 ”Și,	 dincolo	
de	nevoile	curente,	cum	ar	fi	
alimentele,	medicamentele	

sau	 consultațiile	medicale,	
lucrul	de	care	se	plâng	cel	
mai	des,	este	singurătatea!”...
		 ”Dorința	 noastră	
este	aceea	de	a	fi	aproape	
de	 seniorii	 noștri,	 pentru	
a	 le	 afla	 problemele	 și	 a	
încerca	să	 le	rezolvăm”	–	a	
menționat	Alexandra	Dobre,	
Director	General	CSMB.	”Ne-
am	mobilizat	rapid,	iar	dintre	
miile	de	apeluri	 telefonice,	
am	identificat	sute	de	seniori	
care	aveau	nevoie	imediată	
de	 ajutor	 și	 am	 demarat	
campania	 de	 distribuire	

zilnică	 a	 pachetelor	 cu	
alimente	de	bază	și	material	
dezinfectante	și	de	protecție”.	
		 De	remarcat	faptul	că	
numai	în	prima	săptămână,	
din	cei	17.000	de	beneficiari	
unici	ai	programelor	CSMB	
au	fost	contactați	 telefonic	
3701	de	seniori	bucureșteni,	
iar	 308	 persoane	 au	 fost	
identificate	 cu	 probleme	
urgente	 care	 au	 necesitat	
intervenția	 instituții lor	
abilitate.

Call Center Centrul pentru Seniori al Muncipiului București:
0785.199.197 / 0784.153.108 / 0762.337.436 / 0786.351.696 / 0785.211.439 / 0761.336.399

MIȘCAREA NU ARE VÂRSTĂ

Sesiuni de informare medicală transmise LIVE pe pagina de FB a CSMB
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

		 Aceste	emisiuni	sunt	transmise	de	două	ori	săptămână	
și	 sunt	 realizate	 în	 parteneriat	 cu	 Fundația	 Ana	 Aslan	
Internațional.	Fiecare	ediție	este	susținută	de	specialiști	care	

oferă	beneficiarilor	Centrului	pentru	Seniori	al	Municipiului	
București	 suport	 emoțional	 și	 informații	 medicale	 din	
diferite	domenii	de	interes	precum:	psihoterapie,	geriatrie	și	
gerontologie,	psihologie,	medicină	generală,	boli	de	nutriție	
și	boli	metabolice,	psihonutriție	sau	terapie	nutrițională.		
	 Temele	abordate	sunt	legate	de	stările	emoționale	și	
afective,	de	grijile	cotidiene,	schimbările	de	comportament	
sau	problemele	 de	 sănătate	 cu	 care	 se	 confruntă	 seniorii	
în	 contextul	 pandemiei	 COVID–19.	 Obiectivul	 principal	
este	acela	de	a	oferi	 răspunsuri	pertinente	 la	avalanșa	de	
întrebări	 adresate	 de	 către	 seniorii	 care	 vor	 să	 dezbată	
împreună	cu	specialiștii	problemele	pe	care	le	întâmpină	în	
această	perioadă,	fie	ele	sentimentale,	de	natură	emoțională	
și	pshihologică	sau	medicale.	



 
 
 

		 Campania	 a	 fost	 lansată	 de	
Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	
București	 CSMB	 în	 această	perioadă	
dificilă	în	care	avem	nevoie,	mai	mult	ca	
oricând	de	modele	și	exemple	demne	
de	 urmat	 pentru	 multe	 generații.	
Centenarii	 sunt	 învingători	 autentici	
în	 fața	 destinului,	 în	 fața	 unei	 vieți	
presărate	 cu	 lipsuri,	 greutăți	 și	 cu	
momente	de	cumpănă	prin	care	a	trecut	
România	Centenară	și	pe	care	le-au	trăit	

cu	toții.	Beneficiari	ai	proiectului	”Vieți	
Centenare”	care	numără	în	prezent	106	
beneficiari,	câțiva	distinși	seniori	ne-au	
transmis	mesajele	 lor	 încurajatoare	
prin	care	ne	 îndeamnă	să	credem	 în	
continuare	că	viața	este	frumoasă,	cu	
bune	și	cu	rele,	să	nu	ne	lăsăm	doborâți	
de	greutăți	și	că,	doar	împreună	putem	
trece	și	peste	această	pandemie.
	 Este	 vorba	 despre	 Dumitru	

Comănescu	(112	ani	și	5	luni)	–	al	doilea	
cel	 mai	 vârstnic	 bărbat	 al	 Planetei,	
locotenentul	 (rtr)	 Dumitru	 I.	 Gal	 -		
veteran	de	război	în	vârstă	de	105	ani	
și	despre	Pompiliu	Sterian,	care	este,	
la	cei	101	ani	ai	săi,	”Cel	mai	vârstnic	
blogger	din	România”!	
	 Facem	o	reverență	în	fața	acestor	
oameni	minunați	 și	 promitem	 să	 le	
urmăm	exemplul	construind	la	rându-
ne	 povești	 de	 viață	 de	 care	 să	 fim	
mândri.	
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	 Actori,	 interpreți	 de	 muzică	
ușoară	 și	 populară,	 artiști	 lirici	 au	
transmis	 special	 pentru	 seniori	
gândurile	 lor	 bune	 și	 mesajul	
mobilizator	de	a	sta	acasă.

	 Din	dorința	de	a	aduce	tuturor	
seniorilor	bucurie,	nostalgie	și	emoție,	
de	a	le	dărui	clipe	frumoase,	de	suflet	
din	partea	celor	pe	care	îi	admiră	și	de	
a	le	reda	zâmbetul,	această	campanie	
i-a	mobilizat	pe	cei	mai	îndrăgiți	actori	
și	interpreți	de	muzică	ușoară,	clasică,	
folk,	pop	și	muzică	populară.		
	 Actorii	Alexandru	Arșinel,	Monica	
Davidescu,	Crina	Matei	și	Crina	Lință,	
tenorul	Marcel	Pavel,	prezentatorul	

Octavian	Ursulescu,	 interpreții	Stela	
Enache,	Alina	Mavrodin	Vasiliu,	Paul	
Surugiu	FUEGO,	Adrian	Enache,	Andrei	
Păunescu,	Marina	Florea,	Romanița,	
Ioana	 Sandu,	 George	 Rotaru,	
baritonul	 Iordache	Basalic,	 soprana	
Ianna	 Novac	 s-au	 numărat	 printre	
primii	 care	 au	 transmis	 seniorilor	
mesaje	 încurajatoare,	 îndemnuri	
mobilizatoare	și	momente	artistice	de	
suflet,	pentru	suflete…	

SUFLET pentru SUFLETE. ARTIȘTI pentru SENIORI 

VIAȚA la puterea 100

	 Cursurile	fac	parte	din	proiectul	
CSMB	”Educația	nu	are	vârstă”	care	nu	
a	 fost	 întrerupt	 în	această	perioadă.	
Este	o	modalitate	de	a	le	oferi	seniorilor	
alternative	pentru	petrecerea	timpului	
în	care	sunt	nevoiți	să	stea	în	case,	să	le	
abată	atenția	de	la	problemele	pe	care	
le	au	în	viața	de	zi	cu	zi	și	de	a-i	ajuta	
să	se	conecteze	la	lucrurile	care	le	fac	
plăcere.	
 

	 Aceste	cursuri	vor	fi	desfășurate	
pe	teme	diverse	generate	de	nevoia	de	
frumos	și	creație,	precum	pictura	sau	
arta	decorativă	și	până	la	informaţiile	
referitoare	 la	 educația	 financiară.	 
	 Tematica	abordată	este	concepută	
special	pentru	nivelul	de	cunoștințe	al	
participanților,	iar	atelierele	sunt	realizate	
într-o	manieră	interactivă,	atrăgătoare,	la	
care	seniorii	să	se	implice	și	să	participe	
cu	drag.	

	 Unul	dintre	preferatele	lor	este	
cursul	de	pictură	și	artă	 tradițională	
românească	 ”Educație	 pentru	
patrimoniu”	care	le	oferă		posibilitatea	
de	 a	 evada	 din	 cotidian	 și	 de	 a	 își	
manifesta	eul	creator.	
	 Toate	 aceste	 activități	 vor	 fi	
prezentate	 pe	 o	 platformă	 special	
creată	 pentru	 această	 campanie,	 
www.grijapentrubunici.ro.

Cursuri online pe o platformă dedicată special seniorilor

Dumitru Comănescu
 (născut pe 8 noiembrie 1908)

Locotenent (rtr) Dumitru  I. Gal, 
veteran de război (născut pe 25 ianuarie 1915)

Pompiliu Sterian (născut pe 2 mai 1919)
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STB S.A. ia măsuri importante, în sprijinul călătorilor bucureșteni

 ”Acești oameni depun eforturi 
uriașe și se sacrifică pentru a-i proteja 
atât pe cei din jur, cât și propriile familii!  
 Le mulțumim pentru tot ceea  ce 
fac pentru noi și, să nu uităm că trebuie 
să fim responsabili, să respectăm 
cu strictețe regulile de igienă, astfel 
încât eforturile și sacrificiile acestor 

oameni să nu fie în van!”. Acesta este 
unul	dintre	numeroasele	mesaje	care	
evidențiază	nu	doar	eforturile	care	se	
fac	în	această	perioadă	perioadă	dificilă	
marcată	de	pandemia	de	coronavirus	la	
toate	nivelurile,	dar	este	și	un	omagiu	
cadrelor	medicale	 aflate	 în	 linia	 I	 în	
permanentă	luptă	cu	viața.	

	 Primăria	 Capitalei,	 prin	 ASSMB	 a	 pus	 la	 dispoziția	
bucureștenilor	un	serviciu	online	GRATUIT	de	”Evaluare	medicală	la	
distanță”,	prin	platforma	pacient.assmb.ro.	Din	dorința	de	a	fi	alături	
de	pacienți	 în	perioada	 în	 care	nu	pot	veni	 la	 spital	decât	pentru	
urgențe,	prin	acest	proiect	inovator,	medicii	le	pot	oferi	recomandări	
medicale	sau	îi	pot	îndruma	către	anumite	unități	sanitare,	numai	
dacă	 problemele	 de	 sănătate	 impun.	 Platforma	 este	 optimizată	
pentru	dispozitivele	de	telefonie	mobilă	cu	sistem	de	operare	iOS	sau	
Android.	În	primele	două	săptămâni	de	la	lansare,	749	de	pacienți	au	
solicitat	consultații	online	prin	intermediul	acestui	program	realizat	
în	timp	record	și	care	se	dovedește	a	fi	foarte	util.	
		 ”Recomandăm	 bucureştenilor	 şi	 tuturor	 pacienţilor	 cu	
istoric	medical	 într-unul	 din	 spitalele	 din	 București	 să	 folosească	
cu	încredere	această	nouă	platformă	online.	Trebuie	să	fim	cu	toții	
responsabili	și	să	încercăm	să	nu	aglomerăm	unitățile	medicale,	în	
această	perioadă,	dacă	nu	este	absolut	necesar”	–	spunea	Primarul	
General	al	Capitalei.
	 Pentru	platforma	de	consultații	medicale	pacient.assmb.ro 
lucrează	aproape	500	de	medici	din	peste	30	de	specializări,	cele	mai	

căutate	 fiind	 Pneumologia,	 Medicina	 Internă,	 Gastroenterologia,	
Dermatologia	și	Psihiatria.	În	curând	va	funcționa	un	modul	video	
pentru	 consultații	 în	 domeniul	 psihiatric,	 contactul	 vizual	 între	
medicul	specialist	și	pacienți,	fiind	în	acest	caz,	esențial.
	 Iată	care	sunt	pașii	care	trebuie	urmați	de	către	pacient:	
	 se	accesează	site-ul	pacient.assmb.ro;	
	 se	introduc	datele	personale,	precum	și	cele	de	contact;	
	 se	introduce	o	scurtă	descriere	a	problemelor	de	sănătate;
	 se	încarcă/atașează	documente	medicale	relevante	(rezultate	
analize,	recomandări	de	la	specialiști,	istoric	medical,	bilet	de	ieșire	
din	spital);
	 se	 selectează	 spitalul,	 secția,	 specialitatea	 și	medicul	 către	
care	pacientul	dorește	să	trimită	documentele	scanate/fotografiate.	
	 Răspunsul	va	fi	trimis	de	către	medic	(prin	email	sau	telefonic)	
în	 cât	mai	 scurt	 timp,	 în	 funcție	de	disponibilitatea	acestuia	 și	de	
numărul	de	cazuri	pe	care	acesta	le	are	în	analiză.

	 Situația	 generată	 de	
răspândirea	 COVID-19	 și	
măsurile	 impuse	 de	 starea	
de	 urgență	 au	 deteminat	
conducerea	 STB	 S.A.	 să	 ia	
o	 serie	 de	 măsuri	 menite	
să	 protejeze	 atât	 călătorii,	
cât	 și	 angajații	 și	 face	 apel	
la	 bucureșteni	 să	 respecte	
regulile	de	igienă	personală	
și	de	protecție:
	 au	fost	 închise	marea	
majoritate	 a	 centrelor	 de	
vânzare	bilete	și	abonamente;	
	 vehiculele	sunt	dezin-
fectate	de	cel	puțin	două	ori	
pe	zi,	 folosind	substanțe	pe	
bază	de	clor	și	sunt	realizate	
igienizări	 ale	 stațiilor	 de	

tramvai,	autobuz	și	troleibuz;
	 parcul	 de	 vehicule	 a	
fost	 	redus	cu	peste	la	40%,	
dar	nu	va	fi	suspendată	nicio	
linie,	programul	fiind	stabilit	
în	funcție	de	fluxul	de	călători;	
	 noul	 orar	 de	 pentru	
fiecare	 linie	 este	 disponibil	
pe	site-ul	STB	SA	(www.stbsa.
ro)	și	pe	aplicația	InfoTB	(Info	

Transport	București);	
	 se	 recomandă	 utili- 
zarea	 modalităților	 alter-
native	de	plată	a	călătoriei,	
si	anume:	încărcarea	online	a	
cardului	de	transport	nominal	
accesând	http://online.stbsa.
ro,	 plata	 cu	 cardul	 bancar	
prin	 intermediul	 aplicației	
Bpay	sau	plata	prin	SMS;	

Cadre medicale din Pavilionul B4, Spitalul de
 boli infecțioase și tropicale ”Victor Babeș”

 ”Gândul meu se îndreaptă tot timpul către cadrele medicale: medici, 
asistenți, infirmiere, moașe, brancardieri, dorindu-le din suflet multă sănătate, 
putere, energie pozitivă și să fie apărați de pericole. În această perioadă grea, 
trebuie să ne îndreptăm recunoștința către eroii în alb, către cei de la spitalele 
<<Victor Babeș>> și <<Matei Balș>> și eroii copiilor de la spitalul <<Victor Gomoiu>> 
și către toți aceia care, zi și noapte salvează pacienți în spitalele din București și 
din țară” -  Primar General Gabriela Firea.
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Sprijin pentru seniori: reparații gratuite la electrocasnice și instalații sanitare

	 Primăria	 Capitalei	 sprijină	 continuu	
autoritățile	 centrale	 și	 primăriile	 de	 sector	
cu	 toate	 resursele	 de	 care	 dispune	 pentru	
combaterea	răspândirii	coronavirusului.	
	 Compania	 Municipală	 Parcuri	 și	
Grădini	 București	 contribuie	 cu	 utilaje	 și	
angajați	 la	 operațiunile	 de	 dezinfecție.	 Pe	
marile	bulervarde	și	străzi,	mașini	speciale	de	
mare	 capacitate,	 împrăștie	 zilnic	 substanțe	
dezinfectante	 la	 nivelul	 aliniamentului	
stradal.	Și	scările		de	bloc	din	toate	sectoarele	
Capitalei	sunt	dezinfectate	atât	la	exterior,	cât	
și	la	interior	și	pe	părțile	comune,	substanțele	
folosite	 fiind	 avizate	 de	Ministerul	 Sănătății	

prin	 Comisia	 Națională	 pentru	 Produse	
Biocide.

Celule de Urgență în vremea pandemiei coronavirus
	 La	nivelul Companiei Municipale Termoenergetica București SA s-a	creat	o	Celulă	
de	urgență	cu	scopul	de	a	implementa	rapid	setul	de	măsuri	de	urgență	de	la	nivelul	companiei	
pentru	asigurarea	continuităţii		activităţii	companiei	şi	protejarea	angajaţilor.	CMTB	S.A.	asigură	
permanent	servicii	vitale	pentru	locuitorii	Capitalei	prin	furnizarea	în	regim	continuu	de	agent	
termic	către	populație.	
	 Odată	cu	declanșarea	stării	de	urgență	a	fost	creat	 la	nivelul	personalului	grupul	de	
continuitate,	astfel	 încât	activitatea	să	nu	aibă	sincope,	s-au	 luat	măsuri	și	 la	nivelul	 tuturor	
sediilor,	iar	personalul	a	fost	dotat	cu	materiale	de	protecție.	Totul	a	decurs	normal,	în	condițiile	
în	care	vremea	a	continuat	să	fie	schimbătoare,	cu	temperaturi	minime	extreme	pentru	această	
perioadă	a	anului,	iar	activitatea	a	continuat	fără	a	se	fi	înregistrat	vreo	problemă.

	 Scopul	 principal	 al	
Companiei Municipale Iluminat 
Public București SRL este	acela	
de	a	crea	o	imagine	a	orașului	care	
să	echilibreze	latura	funcțională	
cu	cea	estetică.	Noile	tehnologii	
transformă	 treptat	 Bucureștiul	
într-un	 oraș	 ”inteligent”	 și	
reduc	 consumul	 de	 energie.	
Unul	 dintre	 proiecte	 realizate	
a	 fost	modernizarea	 celor	mai	
importante	 pasaje	 rutiere	 din	

București:	Obor,	Victoriei,	Unirii	
și	Mărășești.	Practic,	 lămpile	cu	
sodiu	au	fost	înlocuite	cu	lămpi	
LED	 de	 ultimă	 generație	 care	
cresc	nivelul	de	 luminozitate	și	
reduc	 consumul	 de	 energie	 la	
40%.
	 Un	alt	proiect	realizat	 în	
timp	record	a	fost	modernizarea	
sistemului	 de	 iluminat	 public	
pe	 Calea	 13	 Septembrie,	 pe	
tronsonul	 de	 drum	 de	 2	 km	
cuprins	între	Bd.	Libertății	–	Str.	
Izvor.	Au	fost	 înlocuiți	peste	70	
de	stâlpi,	cu	alții	noi,	tip	”retro”,	
iar	cele	219	corpuri	de	iluminat	
(cu	 sodiu)	 au	 fost	 înlocuite	 cu	
lămpi	 LED;	 aceste	 modificări	
sunt	 importante	atât	din	punct	
de	vedere	estetic,	cât	mai	ales	din	
perspectiva	economiei	de	energie	

electric,	dar	și	a	creșterii	eficienței,	
intensității	și	luminozității.	
	 Compania	 este	 acum	
implicată	în	mai	multe	proiecte	
de	 infrastructură	 derulate	 de	
Primăria	Municipiului	București,	
unul	 dintre	 ele	 fiind	 	 Pasajul	
Doamna	Ghica.	
	 Companiei	 Municipale	
Iluminat	Public	București	SRL	i-a	
fost	delegat	serviciul	de	iluminat	

public	al	Municipiului	București,	
așa	 încât	bucureștenii	pot	 face	
sesizări	 în	 legătură	 cu	 rețeaua	
de	iluminat	public	a	Municipiului	
București 	 prin	 apelarea	
Dispeceratului	 CMIPB	 (telefon:	
0374	 810	 999),	 pe	 e-mail,	 la	
sesizări@cmipb.ro	sau	accesând	
site-ul	 oficial	 al	 companiei,	 la	
secțiunea	Contact.

	 Noi	 măsuri	 au	 fost	
inițiate	de	Primăria	Capitalei	prin	
Direcția	 Generală	 de	 Asistență	
Socială,	 împreună	 cu	 ENGIE	
România	și	alți	parteneri	pentru	
sprijinirea	persoanelor	vârstnice	
care	 au	 nevoie	 de	 reparații	 la	
aparatele	 electrocasnice	 sau	 la	
instalațiile	sanitare	din	locuință,	
de	 schimbarea	 sau	 montajul	
acestora.	

	 Beneficiarii	 sunt	persoa-
nele	în	vârstă	de	peste	65	de	ani,	
fără	susţinători	sau	altă	formă	de	
ajutor,	cu	domiciliul	în	București.
	 Sunt	 	asigurate	GRATUIT	
următoarele	servicii:
	 	 reparații	electrocasnice:	
frigider/cuptor/plită/aragaz	 sau	
mașină	de	spălat	rufe;
	 instalare	mașini	de	gătit	
pe	gaz:	înlocuire	aragaz,	înlocuire	
plită	pe	gaz	(fără	decupare	în	blat),	
înlocuire	cuptor	pe	gaz;
	 instalații	sanitare:	înlocuire	
racord	flexibil,	 înlocuire	robineți	
fisurați,	 remedierea	 scurgerilor	
de	apă,	 înlocuire	 țeavă	 fisurată	
în	 locuință,	 înlocuire	 scurgere	
chiuvetă/cadă,	 desfundare	
scurgeri,	 remediere	 rezervor	

defect	WC;
		 montaj	 electrocasnice:	
înlocuire	mașină	de	spălat	rufe,	
înlocuire	boiler	electric,	înlocuire	
cuptor	 electric,	 înlocuire	 plită	
electrică	(fără	decupare	în	blat).
	 Doritorii	 pot	 apela	 la	
numărul	 de	 telefon	 gratuit	
0800.821.218,	iar	specialiștii	se	vor	
deplasa	în	teren,	la	fiecare	caz	în	
parte,	cu	echipament	de	protecție,	
vor	colecta	informațiile	necesare	
în	 vederea	 evaluării	 minimale	
a	 situației	 socio-economice	și	a	
transmiterii	 acestor	 date	 către	
parteneri.
		 Se	vor	respecta	cu	strictețe	
regulile	 de	 distanțare	 socială	
pentru	 toți	 beneficiarii	 acestui	
program:

	 pe 	 toa tă 	 dura ta	
intervenției,	 atât	 seniorii,	 cât	 și	
membrii	echipei	de	tehnicieni	și	
instalatori	sunt	obligați	să	poarte	
mască	 de	 protecție	 (inclusiv	
material	tip	eșarfă,	fular,	material	
textil);
	 beneficiarii	 sunt	 obligați	
ca	pe	toată	durata	intervenției	să	
păstreze	distanța	socială	de	minim	
1,5	m.
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Echipa Companiei Municipale
Iluminat Public Bucureşti



	 Proiectarea	 și	 execuţia	 celor	 trei	
complexe	multifuncţionale	 pentru	 activităţile	
didactice	şi	sportive	pentru	elevii	bucureşteni	
este	 un	 alt	 proiect	 de	 mare	 însemnătate	
pentru	companie,	infrastructura	educațională	
fiind	 întotdeauna	 o	 prioritate.	 Complexele	
sportive	 ultramoderne	 vor	 avea	 terenuri	
multifuncţionale	 (de	 tenis,	 volei,	 baschet	
şi	 fotbal),	 atât	 la	 exterior	 cât	 şi	 la	 interior,	
vestiare,	 grupuri	 sanitare,	 duşuri	 şi	 cabinete	
medicale.

truStul de  Clădiri metropolitane BuCurești S.a.
Construim pentru București

Spitalul Metropolitan ”Sfântul Sebastian” 
(studiu de fezabilitate)

Penetrație Prelungirea Ghencea - 
Domnești și Supralărgire Bulevardul 

Ghencea (execuție)

Imobil Prelungirea Ghencea 
(proiectare și execuție)

Complexe multifuncţionale pentru 
activităţile didactice şi sportive: 
Școala Gimnazială ”Leonardo Da 

Vinci” - fosta Școală Nr. 75, Școala 
”Alexandru Ioan Cuza” - fosta Școală 

nr. 199 și Scoala Gimnazială nr. 92 
(proiectare și execuție)

Iată care sunt cele mai importante proiecte ale T.C.M.B.  S.A:	Spitalul	Metropolitan	”Sfântul	Sebastian”,	Pasajul	Doamna	
Ghica,	penetrație	Prelungirea	Ghencea-Domnești	și	supralărgire	Bulevardul	Ghencea,	imobil	Prelungirea	Ghencea,	Complexe	
multifuncţionale	pentru	activitățile	didactive	și	sportive:	Școala	Gimnazială	”Leonardo	Da	Vinci”	-	fosta	Școală	Nr.	75,	Școala	

”Alexandru	Ioan	Cuza”	-	fosta	Școală	nr.	199,	Școala	Gimnazială	nr.	92

	 Trustul	de	Clădiri	Metropolitane	București	S.A.	TCMB	pune	accent	pe	calitatea	serviciilor,	promovarea	valorilor	și	a	misiunii,	 în	timp	ce	
echipa	este	implicată	în	proiecte	de	însemnătate	pentru	București,	fiecare	în	parte,	reprezentând	crearea	unei		infrastructuri	demne	de	o	Capitală	
europeană.		Compania	oferă	o	gamă	largă	de	servicii,	și	anume:	
	 •	proiectare	și	asistență	tehnică	în	toate	domeniile	ingineriei	civile	(arhitectură,	structuri,	drumuri	și	poduri,	 instalații	sanitare,	 instalații	
electrice,	instalații	termice,	ventilații	și	aer	conditionat,	lucrări	edilitare,	amenajare	peisagistică	grădini,	parcuri,	spații	verzi);	
	 •	consultanță	în	construcții	în	toate	domeniile	ingineriei	civile;	
	 •	execuție	în	toate	domeniile	ingineriei	civile	și	instalațiilor	(construcții	civile,	industrial	si	agricole,	construcții	drumuri	și	poduri,	construcții	
transport	urban	pe	sine,	instalații	pentru	constructii).

	 Elaborarea	 studiului	 de	 fezabilitate	 pentru	 Spitalul	
Metropolitan	reprezintă	un	pas	important	în	domeniul	sănătății	și	
un	vis	devenit	realitate.	Proiectul	presupune	construirea	spitalului	
propriu-zis,	care	va	avea	trei	corpuri	de	clădire,	un	compartiment	
de	”Primiri	Urgențe”,	cabinete	medicale,	un	turn	cu	12	etaje,	dotat	
cu	heliport	și	în	cadrul	căruia	se	vor	regăsi	spații	de	cazare	pentru	
rudele	pacienților.	Se	va	construi	de	asemenea	și	o	clădire	pentru	
creșă,	 grădiniță	 și	un	campus	universitar.	Anual	 vor	fi	 tratați	 în	
regim	de	spitalizare	continuă	circa	44.800	de	pacienți,	iar	în	sistem	
ambulator,	peste	280.000.		 Pasaj Doamna Ghica (proiectare și execuție)

	 Fiind	 un	 proiect	 esențial	 pentru	 fluidizarea	 traficului	
din	 București,	 Pasajul	 Suprateran	 Doamna	 Ghica	 a	 devenit	 o	
prioritate	 pentru	 compania	 TCMB,	 din	momentul	 în	 care	 s-au	
început	lucrările	de	proiectare	și	execuție	la	acest	proiect.	Acest	
pasaj	este	prevăzut	cu	patru	benzi	pe	două	sensuri,	cu	o	lungime	
de	216	m	 /	1	km,	o	viteză	de	proiectare	de	50	km/h	și	 rampe	
de	acces	ce	au	 lungimi	de	câte	96.00	m.	Astfel,	 sunt	asigurate	
câte	două	benzi	de	circulație	pe	sens	de	câte	3.50		m	și	o	bandă	
de	 încadrare	 de	 1	m.	 Echipa	 a	 propus	 și	 o	 soluție	 alternativă:	
posibilitatea	 amenajării	 unei	 linii	 de	 transport	 în	 comun	
electrificată	de	tip	tramvai.

	 Așteptat	 de	 30	 de	 ani,	 acest	 obiectiv	 de	
investiţii	 a	 devenit	 o	 prioritate	 pentru	 companie,	
scopul	 principal	 fiind	 descongestionarea	 uneia	
dintre	 cele	 mai	 aglomerate	 zone	 din	 Capitală.	
Amplasamentul	 pe	 care	 va	 fi	 realizat	 se	 află	
situat	 pe	 teritoriul	 administrativ	 al	 Municipiului	
București,	pe	raza	sectoarelor	5	și	6,	traseul	propus	
suprapunându-se	peste	actuala	stradă	Prelungirea	
Ghencea,	 precum	 și	 Bulevardul	 Ghencea.	 Terenul	
ocupat	 are	 circa	 18.000	mp,	 iar	 suprafaţa	 va	 avea	
aproximativ	 6	 km	 parte	 carosabilă	 cu	 două	 benzi	
pe	sens	de	14	m	lăţime	și	4,215	km	lungime.	Se	va	
construi	o	linie	nouă	de	tramvai,	între	strada	Brașov	
și	Centura	Municipiului	București,	o	pistă	de	bicicliști	
pe	 întreaga	 lungime	a	proiectului,	 spaţii	 verzi	 care	
separă	 partea	 carosabilă	 de	 trotuar	 și	 pistele	 de	
bicicliști.	Se	va	realiza	și	un	nod	intermodal	Park	&	
Ride	cu	parcare	etajată	pe	trei	nivele,	cu	o	capacitate	
de	300	de	locuri	ce	poate	fi	extinsă,	ulterior,	până	la	
500	de	locuri.	

	 Imobilul	 situat	 pe	 Prelungirea	
Ghencea	 nr.	 322	 –	 326	 este	 un	 proiect	
rezidențial	 de	 114	 locuințe,	 parte	 a	
proiectului	 derulat	 de	 către	 Compania	
Municipală	 Imobiliară	 S.A.	 pe	 respectivul	
amplasament;	 proiectul	 în	 derulare	 se	
va	 extinde	 la	 un	 total	 de	 aproximativ	 600	
locuințe.	 Poziționarea	 este	 extrem	 de	
bună,	 fiind	 ușor	 accesibilă	 pentru	 că	 se	
află	 în	 zona	 cartierelor	 Drumul	 Taberei	
și	 Ghencea,	 având	 acces	 către	 comunele	
limitrofe	 ale	 Bucureștiului,	 Domnești,	
Clinceni,	 Bragadiru.	 Apartamentele	 vor	
avea	 destinația	 de	 ansambluri	 de	 locuințe	
sociale	în	vederea	închirierii	acestora.	

Sursa Foto: TCMB S.A

Spitalul Metropolitan ”Sfântul Sebastian” 

Pasaj Doamna Ghica

Școala Gimnazială ”Leonardo Da Vinci”

Imobil Prelungirea Ghencea

Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești 
și Supralărgire Bulevardul Ghencea



	 Primăria	 Municipiului	 București	
în	 parteneriat	 cu	 Fundația	 Crucea	 Alb-
Galbenă	 demarează	 un	 nou	 proiect	
dedicat	 seniorilor*.	 Astfel,	 un	 număr	 de	
600	de	persoane	vârstnice	cu	diferite	grade	
de	dependență	socio-medicală	vor	beneficia	
GRATUIT,	de	sistemul	de	monitorizare	la	
distanță	 -	Butonul Roșu,	 iar	 200	 dintre	
aceștia,	 suplimentar	 și	 de	 îngrijiri	 socio-
medicale	 la	 domiciliu,	 de	 asemenea,	
GRATUIT.	
	 Beneficiarii	 sunt	 seniorii	 care,	 ca	
urmare	 a	 situației	 dificile	 în	 care	 se	 află	
nu	 se	 pot	 auto-gospodări	 în	 totalitate	
și	 au	 nevoie	 de	 sprijin	 în	 administrarea	
tratamentelor	medicale.

  Butonul Roșu	 este	un	proiect	 pe	
care	Fundația	Crucea	Alb-Galbenă	îl	pune	
la	dispoziție	pacienților	săi	din	anul	2016.		
  Primarul General, Gabriela Firea:	 
	 “Accesul	la	servicii	de	teleasistență	
este	 o	 formă	 modernă	 de	 asistență	
socială,	 importantă	 mai	 ales	 pentru	
bătrânii	 singuri,	 care	 au	 nevoie	
permanentă	 de	 informare	 și	 consiliere.	
Atunci	când	știu	că	au	o	formă	de	sprijin	
ușor	de	accesat	–	 la	un	telefon	distanță,	
crește	 sentimentul	 lor	 de	 siguranță	 și	
calitatea	 vieții	 lor	 în	 ansamblu,	 pentru	
că	 se	bazează	pe	 faptul	 că	 cineva	poate	
fi	 în	 contact	 cu	 ei	 oricând	 e	 cazul,	 le	
înțelege	 nevoia,	 comunică	 pe	 limbajul	
lor,	în	ritmul	lor.	La	fel	de	important	este	
şi	 faptul	că	se	simt	mai	pregătiți	 să	 facă	

față	unor	situații	de	criză	–	ei	pot	apăsa	
butonul	roșu	al	brățării	pe	care	o	poartă	
la	mână	dacă,	de	exemplu,	au	căzut	sau	
se	simt	rău	și	nu	pot	ajunge	la	telefon“.
  Măriuca Ivan, Director General 
al Fundației Crucea Alb-Galbenă:	 „Ne	
bucurăm	că	Primăria	Capitalei	a	decis	să	
implementeze	în	parteneriat	cu	Fundația	
Crucea	 Alb-Galbenă	 Proiectul	 Butonul	
Roșu.	Este	un	proiect	 care	nouă	ne	este	
foarte	 drag,	 o	 mână	 de	 ajutor	 întinsă	
în	 aceste	 momente	 dificile	 bunicilor	
noștri	 și	 familiilor	 acestora.	 Fundația	
Crucea	Alb-Galbenă	are	o	experiență	de	
peste	 23	 de	 ani	 în	 furnizarea	de	 servicii	
medicale	la	domiciliu	și	o	echipă	solidă	de	
profesioniști:	 medici,	 asistenți	 medicali,	
infirmieri	 și	 asistenți	 sociali.	 Obiectivul	
nostru	 prin	 acest	 proiect	 este	 unul	 de	
suflet:	 să	 câștigăm,	 în	 momente	 critice,	
clipe	 prețioase	 pentru	 toți	 beneficiarii	
noștri.	 În	 rest	 ni-i	 dorim	 acasă,	 în	
siguranță,	independenți,	liniștiți	că	există	
întotdeauna	cineva	la	care	să	apeleze”.
		 Cei	600	de	beneficiari	ai	Serviciului	
de	Teleasistență	primesc	GRATUIT	un	kit	
de	monitorizare,	 format	dintr-un	telefon	
mobil	 adaptat	 utilizării	 de	 către	 persoanele	
vârstnice	 (taste	mari	 și	 afișaj	 lizibil)	 și	 o	
brățară	 asociată	 telefonului,	 dotată	 cu	
un	 buton	 de	 urgență	 (roșu),	 rezistentă	

la	apă	și	cu	autonomie	pentru	70.000	de	
apeluri	sau	5	ani	de	utilizare.	Brățara	se	
poate	 conecta	 cu	 telefonul	 atunci	 când	
acesta	este	în	apropiere	(în	locuință),	dar	
nu	 este	 la	 îndemâna	 beneficiarului.	 La	
nevoie,	seniorii	contactează	dispeceratul	
Fundației	Crucea	Alb-Galbenă,	 iar	apelul	
este	 transferat	 către	 asistenții	 sociali,	
cărora	 le	 transmit	 starea	 lor,	 ce	 nevoi	
au	 și	 stabilesc	 în	 ce	 fel	 acestea	 pot	 fi	
rezolvate.	 Atunci	 când	 este	 necesară	
chemarea	unei	ambulanțe,	de	acest	lucru	
se	ocupă	asistentul	medical	 apelat,	 care	
are,	totodată,	posibilitatea	de	a	comunica	
echipajului	detalii,	nu	doar	despre	starea	
particulară	 a	 beneficiarului,	 ci	 și	 date	
relevante	din	dosarul	medical	al	acestuia,	
astfel	 încât	ambulanța	să	vină	pregătită.	
În	același	timp,	sunt	alertați	aparținătorii	
beneficiarului	sau	persoanele	de	contact	
indicate	de	acesta	la	momentul	înscrierii	
în	 proiect.	 Este	 important	 de	menționat	
că	 fiecărui	 beneficiar	 i	 se	 întocmește	

un	 Dosar electronic individual,	 care	
conține	informațiile	medicale	și	sociale	și	
care	este	ulterior	actualizat	 în	 timp	real.	
”Aceste	informații	ne	ajută	să	intervenim	
prompt	în	caz	de	urgență,	câștigând	timp	
prețios	 care	 poate	 salva	 vieți”	 –	 declară	

reprezentanții	Crucea	Alb	Galbenă.	
		 În	 plus,	 în	 situații	 de	 urgență	
în	 care	 beneficiarul	 nu	 se	 află	 lângă	
telefon,	 acesta	 poate	 acționa	 Butonul 
roșu	de	urgență	al	brățării,	care	permite	
comunicarea	 cu	 asistentul	 medical	
alocat.	 În	 cazul	 în	 care,	după	acționarea	
Butonului roșu,	 beneficiarul	 nu	 mai	
poate	 vorbi	 sistemul	 de	 monitorizare	
trece	automat	în	modul	“difuzor	deschis”,	
pentru	 ca	 asistentul	 să	 poată	 auzi	 ce	
sunete	 emite	 apelantul,	 cum	 respiră,	
dacă	tușește,	dacă	s-a	produs	o	eventuală	
cădere	 a	 persoanei	 sau	 a	 obiectelor	 din	
jur	 și	 pentru	 a	 afla	 orice	 alte	 informații	
care	 pot	 fi	 relevante	 pentru	 personalul	
ambulanței.

“Din toată inima, pentru toată familia – Butonul roșu”

Sănătatea nu are vÂrStă

Sursa Foto: Crucea Alb Galbenă

 *Și în timpul stării de urgență 
datorată pandemiei COVID-19, proiectul 
se derulează conform planificărilor. 
În prezent reprezentanții Fundației 
Crucea Alb Galbenă derulează etapa  
de achiziție a echipamentelor și înscri-
ere a grupului țintă. Se iau, totodată, 
măsurile necesare pentru a limita pe 
cât posibil interacțiunile directe și 
pentru ca beneficiarii și angajații să fie 
protejați în această perioadă.

  Pentru detalii privind 
înscrierea în acest proiect puteți 
suna la numărele de telefon:  
0723.557.109 / 021.315.12.56 sau 
puteți trimite un mesaj la adresa de 
email: cruceaalbgalbena@cag.ro



eduCaŢie FinanCiară
Produse de creditare

	 După	ce	am	abordat	subiecte	dedicate	
operațiunilor	curente	și	de	economisire	pe	care	
le	pot	accesa	seniorii	prin	contractarea	serviciilor	
bancare	existente	pe	piață,	vă	reamintim	faptul	
că	oferta	băncilor	 cuprinde	produse	 și	 servicii	
similare	din	perspectiva	structurii	și	a	modalității	
de	utilizare.	Fiecare	bancă	se	diferențiază	prin	
oferta	de	preț	și	alte	facilități	conexe.
	 Din	punct	de	vedere	al	scopului	pentru	
care	 utilizăm	 serviciile	 bancare,	 produsele	 și	
serviciile	bancare	se	împart	în	3	mari	categorii:	
 produse de cont curent	 (cont	 curent,	
card	de	debit,	servicii	de	bancă	la	distanță,	plăți	
automate);
 produse de economisire	 (cont	 de	
economii,	cont	de	depozit	și	fonduri	de	investiții);
 produse de creditare	(credite	de	consum,	
credite	 de	 nevoi	 personale	 nominalizate	 sau	
credite	imobiliare/ipotecare).		
	 Produsele	de	creditare	sunt	împrumuturi	
cu	 titlu	 rambursabil	 și	 contra	 cost	 (plata	 unei	
dobânzi)	pe	 care	 instituțiile	financiare	 le	oferă	
clienților	prin	intermediul	conturilor	curente	sau	
de	credit	în	urma	evaluării	capacității	de	plată	a	
clientului.	Serviciile	și	produsele	bancare	de	pe	
piață	sunt	diversificate	și	complexe	răspunzând	
unei	 game	 largi	 de	 nevoi	 ale	 clienților,	 astfel	
că	majoritatea	 băncilor	 au	 conceput	 produse	
de	 creditare	 dedicate	 principalelor	 nevoi	
identificate	 pe	 parcursul	 vieții	 individului.	 
	 Din	 această	 categorie	 fac	 parte	
următoarele	tipuri	de	credite:
 Credite de consum	(card	de	credit,	limită	
de	credit/overdraft/descoperit	autorizat	de	cont,	
credit	de	nevoi	personale	nenominalizat)
 Credite de nevoi personale nominali-
zate	 (pentru	 studii,	 pentru	 scopuri	 medicale,	
pentru	achiziție	autoturisme,	etc.)
 Credite imobiliare/ipotecare	 (implică	
existența	unei	garanții	imobiliare)

	 Dintre	toate	produsele	care	se	regăsesc	
în	oferta	băncilor	produsele	de	creditare	implică	
cea	mai	mare	atenție	din	partea	clienților	deoarece	
trebuie	 să	 se	 țină	 cont	 de	mai	multe	 aspecte	
referitoare	la	condițiile	de	rambursare	și	de	preț.	
De	asemenea,	atunci	când	se	aleg	serviciile	unei	
bănci	este	 important	să	se	cunoască	care	sunt	
aspectele	 despre	 care	 să	 adreseze	 întrebări	
consilierilor	bancari.
	 Înainte	de	a	solicita	orice	fel	de	facilitate	
de	creditare,	fie	că	vorbim	de	un	credit	ipotecar,	de	
consum,	card	de	credit	ș.a.,	primul	pas	recomandat	
este	o	analiză	serioasă	a	nevoii	de	a	contracta	acel	
produs	cu	ocazia	căreia	este	necesar	să	fie	luate	în	
calcul	toate	aspectele	care	pot	influența	capacitatea	
de	rambursare	a	creditului:	certitudinea	veniturilor	
actuale	 și	 viitoare,	 termenul	 de	 acordare,	
garanțiile	solicitate,	perioada	de	grație,	tipuri	de	
venituri	acceptate,	planurile	de	viitor,	necesitatea	
achiziționării	produsului	și	stabilitatea	economică	

a	țării.	Este	important	ca	în	decizia	
de	contractare	a	unui	credit	să	se	

răspundă	sincer	și	obiectiv	la	următoarele	întrebări	
în	vederea	fundamentării	unei	decizii	responsabile:

 Ce produs de creditare corespunde 
nevoilor mele?

	 Pentru	a	selecta	cea	mai	potrivită	variantă	
de	finanțare	clienții	trebuie	să	conștienteze	care	
sunt	 nevoile	 specifice	 pentru	 care	 vor	 utiliza	

suma	împrumutată	și	modul	final	în	care	această	
sumă	va	fi	cheltuită	deoarece	în	funcție	de	aceste	
aspecte	se	determină	cel	mai	potrivit	tip	de	credit	
și	produs	de	creditare.
 Care este suma de care am nevoie și ce 
sumă voi primi în urma ”scoring”-ului?

	 Înainte	de	a	solicita	un	credit,	specialiștii	
recomandă	 clienților	 să	 determine	 realist	
posibilitatea	de	a	achita	lunar	obligația	de	plată	
suplimentară	 ce	 se	 va	 concretiza	 în	 valoarea	
ratei	lunare.	Suma	ratei	maxime	se	calculează	în	
funcție	de	veniturile	dovedite	și	este	determinată	
de	reprezentantul	bancar,	pe	baza	informațiilor	
și	documentelor	furnizate	de	client	și	a	normelor	
de	creditare	ale	băncii,	cu	respectarea	legislației	
în	vigoare.
 Cum decid care produs este cel mai 
avantajos pentru mine din oferta băncilor?

	 Pentru	 a	 decide	 asupra	 unei	 oferte	
de	creditare	este	 important	ca	fiecare	client	să	
compare	costurile	aferente	fiecărei	oferte	primate,	
indiferent	că	sunt	ofertele	aceleași	bănci	sau	nu,	
iar	în	acest	proces	este	indicat	să	se	aibă	în	vedere	
compararea	DAE	(Dobânda	Anuală	Efectivă).	
	 DAE	reprezintă	costul	total	al	creditului	
calculat	sub	forma	unui	procent	anual	în	care	sunt	
incluse	atât	dobânda,	cât	și	comisioanele	aferente	
acestuia	 respectiv,	 comisionul	 de	 analiză	 și	
comisionul	de	administrare	credit.	Pentru	a	corela	
corect	DAE	în	compararea	creditelor,	este	foarte	
important	ca	acest	indicator	să	fie	calculat	pentru	
aceeași	sumă	împrumutată	și	același	termen	de	
rambursare	și	aceeași	modalitate	de	rambursare	
la	nivelul	tuturor	ofertelor	comparate.	
	 De	asemenea,	 în	 cazul	 în	 care	decideți	
să	 rambursați	 anticipat	 un	 credit	 cu	 dobândă	
fixă,	banca	poate	solicita	plata	unui	comision	de	
rambursare	anticipată.	Tot	banca	poate	percepe	și	
un	comision	unic	pentru	servicii	prestate	la	cerere,	
în	 legatură	cu	derularea	creditului.	Majoritatea	
băncilor	oferă	costuri	mai	avantajoase	clienților	
care	încasează	venituri	în	conturi	curente	deschise	
la	respectiva	instituție	de	credit,	deci	și	acesta	este	
un	factor	important	de	care	trebuie	ținut	cont	în	
momentul	analizării	unei	oferte	de	credit.
 Ce documente trebuie să prezint 
instituției finanțatoare?

	 În	 general,	 documentația	 solicitată	 de	

instituțiile	financiare	cuprinde,	dar	fără	a	se	limita	
la	acestea:	actul	de	identitate	în	original	și	în	copie,	
o	 dovadă	 a	 veniturilor	 (pentru	 pensionari	 se	
solicită	talonul	de	pensie	și	decizia	de	pensionare)	
și	 acordurile	 de	 consultare	 şi	 prelucrare	 a	
informațiilor	din	bazele	de	date.	

 Când primesc decizia finală a 
finanțatorului și care sunt pașii necesari pentru 
semnarea contractului?

	 În	 urma	 depunerii	 actelor	 solicitate	 și	
a	semnării	cererii	de	credit	 împreună	cu	restul	
formularelor	 specifice	 fiecărui	 tip	 de	 credit	 în	
parte,	instituția	financiară,	prin	consilierul	bancar	
comunică	 dacă	 sunt	 respectate	 criteriile	 de	
eligibilitate	și	dacă	se	poate	face	o	ofertă	conform	
scoring-ului	 realizat	 într-o	 aplicație	 de	 credit	
specifică	fiecărei	instituții	în	parte.	Veți	primi	din	
partea	băncii	formularul	informații	standard	la	nivel	
european	privind	creditul	pentru	consumatori,	
formular	care	conține	toate	informațiile	necesare	
pentru	a	lua	o	decizie	bine	documentată	și	este	
foarte	important	să	fie	parcurs	cu	atenție.	
		 Oferta	de	 creditare	acceptată	de	 către	
client	va	fi	formalizată	printr-un	contract	de	credit,	
alături	de	contracte	accesorii	și	formulare	accesorii	
în	funcție	de	tipul	de	credit	contractat.	Contractul	
de	credit	 va	guverna	 relația	 contractuală	până	
la	rambursarea	 integrală	a	creditului,	deci	este	
necesar	 să	 fie	 parcurs	 cu	 atenție	 iar	 clauzele	
incluse	în	acesta	să	fie	înțelese,	în	special	cele	care	
vizează	costurile	și	obligațiile.		Parte	integrantă	din	
contractul	de	grafic	este	și	graficul	de	rambursare	
al	creditului,	în	cazul	creditelor	cu	rambursare	în	
rate,	iar	pentru	cardul	de	credit	situația	plăților	se	
urmărește	prin	intermediul	extraselui	de	cont	emis	
lunar	de	către	bancă.	
		 În	 cazul	 creditelor	 cu	 dobândă	
variabilă,	 valoarea	 dobânzii	 poate	 varia	 în	
funcție	 de	 indicele	 de	 referință	 stabilit	 de	
Banca	 Națională	 Română,	 așa	 încât	 clientul	
trebuie	 să	urmărească	evoluția	 acestuia	 astfel	

încât	 să	 fie	 informat	 cu	 privire	 la	modificarea	
sumei	 de	 plată,	 conform	 contractului	 semnat.	 
	 Oricum,	 băncile	 informează	 clienții	 cu	
privire	 la	modificările	care	apar	 în	perioada	de	
desfășurare	 a	 contractului	 prin	 intermediul	
canalelor	de	comunicare	agreate	în	contractul	de	
credit	sau	Condițiile	Generale	Bancare	(document	
fundamental	 al	 fiecărei	bănci	 care	guvernează	
toate	relațiile	contractuale	ale	instituției	cu	clienții).	
	 În	 articolul	 viitor	 vom	 aborda,	 special	
pentru	dumneavoastră,	alte	subiecte	de	interes	
din	domeniul	serviciilor	de	creditare	regăsite	 în	
oferta	băncilor.

Sursa Foto: ShutterstockpaG 10



eduCaŢie FinanCiară
Totul despre cumpărăturile online

		 I zo larea 	 soc ia lă 	 pune	
persoanele	vârstnice	și	pe	cele	cu	
mobilitate	 redusă	 în	 dificultate	
și	 chiar	 în	 imposibilitatea	 de	 a-și	
procura	 alimente	 și	 bunuri	 de	
strictă	necesitate.	Restricțiile	privind	
deplasarea	 în	 afara	 locuinței,	
circulația	doar	în	anumite	condiții	și	
mai	ales	limitările	impuse	seniorilor	
în	 ceea	 ce	 privește	 mersul	 la	
cumpărături	(doar	în	intervalul	orar	
11	-	13),	impun	deseori	să	apeleze	la	
cumpărăturile	online.	

	 Marile	lanțuri	de	magazine	și	
aplicațiile	de	delivery	s-au	adaptat	și	
mobilizat	rapid	nevoilor	stringente	
identificate	 în	 rândul	persoanelor	
vârstnice	afectate	de	criza	corona-
virusului	și	au	venit	cu	soluții	concrete	
pentru	cumpărăturile	online.	Practic,	
trebuie	să	alegem	marfa,	să	stabilim	
cantitatea,	să	plasăm	comanda,	să	
plătim	online	 (această	modalitate	
a	devenit	obligatorie),	 iar	curierul	
aduce	 cumpărăturile	 acasă,	 totul	
făcându-se	fără	contact	și	în	condiții	
de	maximă	siguranță.	

	 Majoritatea	 retailer-ilor	 și	 a	
supermarket-urilor	 au	 o	mulțime	
de	facilități	pentru	seniori	și	oferă	
transportul	cumpărăturilor	gratuit	
pentru	cei	care	au	peste	65	de	ani.	
		 Vom	prezenta	cea	mai	rapidă	și	
facilă	manieră	de	a	comanda	produse	
alimentare	 și	 de	 stictă	 necesitate	
online,	 folosind	 mijloacele	 care	
sunt	 la	 îndemână.	Pentru	aceasta,	
este	nevoie	de	un	device	electronic	
–	 telefon	 android,	 laptop,	 PC	 sau	
tabletă	și	de	conexiune	la	internet.	
Se	pot	utiliza	platforma	Google	și	
browser-ul	Google	Chrome,	însă	se	
pot	folosi	și	alte	browsere	instalate	
pe	 device-ul	 dumneavoastră,	 și	
anume	 Internet	 Explorer,	Mozilla	
Firefox.	
	 Iată	care	sunt	cei	câțiva	pași	
de	urmat:
 Pasul 1:	 Accesați	 browser-
ul	 de	 pe	 device	 și	 tastați	 numele	
magazinului	 de	 la	 care	 doriți	 să	
faceți	cumpărăturile;	
 Pasul 2:	După	ce	ați	accesat	
pagina	magazinului	 dorit,	 căutați	
”Contul	meu”	sau	”Cont	nou”.	Vi	se	
va	solicita	să	introduceți	o	adresă	de	

mail	și	o	parolă.	Pentru	o	logare	mai	
rapidă,	 puteți	 opta	 pentru	 acces,	

prin	contul	de	Facebook.	Important	
este	 să	 verificați	 corectitudinea	
adresei	de	 livrare	și	să	notați	clar	
datele	dumneavoastră	de	contact	
(nume	și	prenume,	adresa	exactă,	
număr	de	telefon);
 
 Pasul 3: 	 Navigați	 către	
categoria	 de	 produse	 dorite,	
selectați-le,	 stabiliți	 numărul	 lor	
sau	cantitatea	și	adăugați-le	 rând	
pe	rând	în	”coșul	de	cumpărături”.	
Odată	ce	ați	ajuns	la	cuantumul	dorit	
de	produse,	treceți	la	pasul	următor;

 Pasul 4:	Solicitați	livrarea	prin	
curier,	 verificați	 daca	 adresa	 este	
corectă	și	plătiți	direct	cu	ajutorul	
cardului.	

 Pasul 5:	Deși	sunt	instruiți	în	
acest	sens	și	poartă	echipamente	de	
protecție,	dacă	este	cazul,	 trebuie	
să	 atragem	 atenția	 curierilor	 să	
păstreze	distanța.	După	ce	ați	intrat	
în	posesia		produselor	este	bine	să	
stropim	sau	să	ștergem	ambalajele	
(plastic,	 sticlă,	 carton,	 hârtie)	 cu	
dezinfectant	și,	după	ce	le	desfacem,	
să	le	aruncăm.	

 În condițiile, restricțiile și regulile generate de pandemia de coronavirus pe care le respectăm cu toții, 
realizăm cum, una dintre calitățile intrinseci pe care trebuie să le dovedim este adaptabilitatea la viața de zi 
cu zi care a adus schimbări pentru fiecare în parte.

Sursa Foto: Shutterstock paG 11



SMART BEAR este o platformă care colectează zilnic de la persoane vârstnice, cu anumite afecțiuni, diferiți parametri 
ai stării de sănătate prin intermediul unor senzori, dispozitive medicale, dispozitive mobile și va oferi soluții concrete și 
personalizate pentru îmbunătățirea calității vieții, independenței și siguranței persoanelor vârstnice la domiciliu.

Platforma SMART BEAR va fi conectată și cu spitale și alte servicii de asistență medicală, în vederea obținerii tuturor 
informațiilor necesare luării deciziilor corecte personalizate.

Fundația “Ana Aslan” Internațional, derulează în România unul dintre cele mai mari proiecte Europene de Inovație 
și Cercetare, Orizont 2020 - SMART BEAR 
-"Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at 
Home" - 

Specialiștii Fundației Ana Aslan Internațional, alături de încă 26 de parteneri europeni, sunt parte integrantă a 
proiectului SMART BEAR, care va utiliza informații tip “Big Data” pentru a îmbunătăți sănătatea și starea de bine 
a populației vârstnice din Europa. 

Poți fi și tu voluntar SMART BEAR dacă:
 • Ai vârsta cuprinsă între 67- 80 de ani
 • Dorești să te implici în sporirea calității vieții seniorilor din Europa, 

alături de alți 999 voluntari din România și cei 5099 voluntari europeni
 • Ai două din cele cinci afecțiuni:

- afecțiune cardio-vasculară
- deficit de auz- deficit de auz

- tulburări de echilibru
- deficit cognitiv lejer, tulburări de dispoziție (depresie, anxietate)

- sindrom de fragilitate, obezitate

Proiectul SMART BEAR înseamnă:
• Patru ani de desfășurare - septembrie 2019 – august 2023;
• 27 de organizații nonguvernamentale europene care și-au unit efortul și experiența
• Implicarea a  5.100 de voluntari seniori din 6 țări europene – Grecia, Italia, Franța, Spania, Portugalia și România

Vrei detalii suplimentare pentru participarea ta ca voluntar al Fundației Ana Aslan Internațional în Proiectul SMART 
BEAR? Partenerul nostru în acest proiect, Centrul pentru Seniori al Municipiului București va ști să te îndrume!
Solicită informații la 0769.101.101

Proiectul SMART BEAR este finanțat prin Programul-cadru Orizont 2020 al Uniunii Europene, prin acordul de finanțare cu 
numărul 857172.
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Seniori de 5 Stele

 ”Când ești copil ești întrebat ce vrei să te faci atunci când vei fi mare?! Poate că răspunzi mecanic, deși, undeva în sufletul 
tău, ceva sau cineva a aruncat o scânteie care se transformă într-o vâlvătaie care arde, și tot arde și pe care nu vrei să o stingi… 
Cred că aceasta este definiția pasiunii. Scânteia din viața mea s-a produs în culisele unui teatru de păpuși. Aveam nouă ani, iar 
atunci când am atins o marionetă și am văzut că o pot mișca, în sufletul meu s-a aprins o flacără mistuitoare care nu s-a stins 
niciodată”.
  
  
  

				 Așa	 își	 începe	 povestea	
artista	care	a	coordonat	atelierele	
de	creație	(păpuși	și	meșteșugărit)	
din	 cadrul	 proiectului	 CSMB	
”Suflet	 pentru	 Suflet”,	 la	 care	 au	
participat	 rezidenții	 centrelor	 de	
îngrijire	 socială	 și	 ai	 căminelor	
de	 bătrâni,	 copiii	 din	 centrele	 de	
suport	 ale	 Capitalei	 și	 membrii	
activi	ai	cluburilor	de	seniori.									

		 Brândușa	 Oancă	 s-a	
născut	 în	 București	 pe	 30	 august	
1959	și	a	avut	parte	de	o	copilărie	
fercită	 și	de	 șansa	de	a-și	 afla	de	
mică	pasiunea	vieții,	păpușile.	”Am	
descoperit	 în	 parcul	 Herăstrău	 o	
căsuță	 cu	 obloane,	 ca-n	 povești	
unde	 se	 jucau	 spectacole	 pentru	
copii	 cu	 actrițe	 ale	 Teatrului	
Țăndărică.	 Fasciantă	 de	 teatrul	
cu	 păpuși,	 doi	 ani	 am	 mers	
acolo	 zi	 de	 zi!”.	 Elevă	 fiind	 urma	
cursuri	 de	 confecționat	 păpuși,	
juca	 în	 spectacole	 și	 participa	 la	
concursuri	 și	 olimpiade.	 ”Cel	 mai	
important	 trofeu	 care	 mi-a	 dat	
curaj	 să	merg	mai	departe	 a	 fost	
Premiul	 I	 pe	 țară	 la	 Festivalul	
Național	 de	 Teatru	 de	 Păpuși	
de	 la	 Brașov”	 –	 ne	 spune	 artista.	
”Distinsa	Brândușa	Zaița	Silvestru	
mă	 remarcase	 și	 mi-a	 oferit	
oportunitatea	de	a	intra	la	Teatrul	
Țăndărică	 fără	 examen!”.	 Dar,	
datorită	unei	conjuncturi	nefericite	
a	 epocii	 comuniste	 nu	 a	 putut	 fi	

angajată.	 A	 fost	 un	 moment	 de	
cotitură	 și	 prima	 mare	 decepție	
a	 vieții	 de	 adolescentă	 clădită	
din	 pasiune	 și	 vise	 frumoase.	

”Gândul	meu	era	numai	la	păpuși	
și	 refuzam	 să	 aleg	 altă	 meserie!	
Și	 totuși	 am	 intrat	 la	 Facultatea	
de	Biochimie	 la	care	am	renunțat	
atunci	când	am	descoperit	Studioul	
Cinematografic	 <<Animafilm>>	
care	 avea	 o	 secție	 de	 film	 de	
animație	cu	păpuși.	Am	trăit	o	altă	
perioadă	de	vis”.	
		 După	 anii	 ’90,	 studiourile	
cinematografice	 au	 început	 să	
dispară,	 așa	 cum	 s-a	 întâmplat	
și	 cu	 ”Animafilm”,	 iar	 povestea	
s-a	 repetat.	 	 ”Eram	 disperată	 și	
nu	 știam	 încotro	 să	o	 apuc!”	 –	 își	
amintește	 creatoarea	 de	 păpuși.	
”Am	 mai	 lucrat	 în	 studiouri	
particulare	 care	 nu	 au	 avut	
viață	 lungă.	 Mergeam	 pe	 stradă	
plângând	 și	 mă	 întrebam	 ce	 mă	
fac!”.	A	găsit	o	făbricuță	de	păpuși,	a	
lucrat	și	acolo,	dar	astfel	de	ateliere	
nu	 mai	 erau	 rentabile;	 păpușile	
de	 import	 cucereau	 piața	 din	
România.	 ”Îmi	 era	 clar	 că	 trebuie	
să	mă	reprofilez.	Erau	anii	în	care	
păpușile	 confecționate	 artizanal,	
hand-made	 și	 spectacolele	 cu	
marionete	 nu	 mai	 interesau,	 așa	
că	a	trebuit	să-mi	schimb	meseria.	
Și	cum	nevoia	te	învață	și	probabil	
că	 îți	dă	 curaj,	m-am	angajat	 la	o	
firmă	 de	 import-distribuție	 și	 am	
ajuns	să	mă	descurc	în	domeniile	
administrativ	 și	 juridic.	 Sunt	 un	
om	 ambițios	 care	 niciodată	 nu	 a	
renunțat	să	ducă	un	lucru	până	la	
capăt”.	
		 Pasiunea	 pentru	 păpuși	 a	
Brândușei	Oancă	nu	a	dispărut	și	
nu	există	zi	sau	noapte	în	care	să	nu	
i	se	dedice.	A	reînceput	să	lucreze	
combinând	tehnicile	marionetelor	
pentru	teatru	și	a	păpușilor	pentru	
animație.	A	participat	la	târguri	de	
artizanat	 și	 hand-made,	 a	 expus	
la	Palatul	Mogoșoaia,	la	Biblioteca	
Metropolitană,	 la	Centrul	Cultural	
European	 UNESCO	 ”Nicolae	
Bălcescu”,	dar	și	la	Viena,	cu	ocazia	
Centenarului	 Marii	 Uniri.	 Artista	
susține	 și	 coordonează	 ateliere	
de	creație	pentru	seniori	și	pentru	

elevi,	 work-shop-uri	 teatrele	
pentru	 copii	 și	 este	 invitată	 la	
festivaluri	și	evenimente	culturale.	

 ”Nu contează ce scrie 
în buletin, sufletul trebuie să 
rămână tânăr, indiferent de 
vârstă!” – Brîndușa Oancă  
  
	 ”Am	avut	parte	o	copilărie	
frumoasă,	 pentru	 că	 timpul	 mi-l	
împărțeam	 între	 școală	 și	 teatrul	
de	 păpuși!”	 –	 mărturisea	 artista.	 

	 ”Mai	 târziu	 am	 refuzat	 să	
cred	că	voi	fi	obligată	să	renunț	și	
am	încercat	să	găsesc	acea	portiță	
pentru	 a-mi	 continua	 pasiunea.	
Și	 am	 reușit!	 Știu	 că	 vremea	
pensionării	 va	 veni	 în	 curând,	
dar	sunt	un	om	activ	și	știu	că	voi	
continua	să	lucrez	și	să	mă	dedic	în	
exclusivitate	pasiunii	mele.	Fiecare	
senior	 trebuie	 să	 își	 găsească	 un	
mod	 de	 a-și	 petrece	 timpul,	 cât	
mai	plăcut,	 frumos	 și	 constructiv,	
să	 își	 hrănească	 sufletul	 și	 să	 se	
bucure	de	fiecare	moment	al	vieții!	
Așa	cum	fac	și	eu	acum,	în	această	
perioadă	 nefastă	 pentru	 noi	
toți,	 când	 vârstnicii	 sunt	 cei	 mai	
expuși	 și	 trebuie	 să	 stea	 acasă.	
Acum	și	mai	multă	 imaginație	 iar	
inspirația	 vine	 doar	 când	 privesc	
un	 material.	 Orice	 lucru	 poate	
deveni	 o	 sursă	 de	 inspirație,	mai	
ales	 pentru	 seniorii	 pasionați	 de	
artă,	de	bricolaj.	
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   
 

 
 

 
  

Brândușa Oancă are un îndemn 
pentru toți seniorii în această 
perioadă dificilă, prin puterea 
exemplului:	 ”Dragii	 mei,	 gândiți-
vă	 că	 în	 cuând	 vă	 veți	 îmbrățișa	
copiii,	nepoții	 și	pe	cei	dragi	și	 că	
le	 puteți	 oferi	 în	 dar,	 ceva	 lucrat	
de	dumneavoastră.	Orice!	Este	un	
alt	mod	de	a	le	oferi	iubirea,	ceva	
mai	 profund	 pentru	 ei,	 surprinși	
de	 inventivitatea,	 creativitatea	 și	
îndemânarea	bunicilor.	

   

	 Amenajați-vă	 un	 spațiu	
pentru	 creație	 în	 casă	 și	 faceți	
loc	 în	 sufletul	 dumneavoastră	
pasiunii	 pentru	 arta	 de	 orice	
fel,	 iar	 timpul	 nu	 va	 mai	 avea	
dimensiune.	Nu	contează	ce	scrie	
în	 buletin,	 sufletul	 trebuie	 să	
rămînă	tânăr,	indiferent	de	vârstă.	
Pictați	o	frunză	sau	luați	o	șosetă,	
ațe	 sau	 fire	 din	 lână	 colorate	 și	
bucăți	de	material	pe	care	le	puteți	
transforma	 într-o	 păpușă	 pentru	
nepoțele	 dumneavoastră.	 Pictați	
pietre!	 Lăsați-vă	 imaginația	 să	
zburde	și	poate	că	a	sosit	vremea	
să	 descoperiți	 că	 puteți	 face	 ce	
v-ați	fi	dorit	în	tinerețe!”....	

BRÂNDUȘA OANCĂ și pasiunea sa de-o viață, PĂPUȘILE
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”Nimic nu poate fi mai frumos 
acum, ca măcar o rază de soare 
să îți mângâie sufletul”.

”Speranța se poate transmite!  
O plămădești cu sufletul și cu 
gândul îi poti da viață.”

”Visele ni le facem, încrederea 
ne-o dăm noi!  Totul pornește 
din sufletul nostru”.

Sursa Foto: arhiva personală



	 O	pasiune	transformată	în	
lupta	împotriva	trecerii	timpului	
–	astfel	se	poate	numi,	pictura	
pentru	un	senior	bucureștean,	
o	prezență	obișnuită	la	Cluburile	
Seniorilor	din	sectorul	3.	

	 “Se	spune	că	bătrânețea	
începe	 atunci	 când	 uităm	
să	 zâmbim,	 însă	 bucuria	 și	
zâmbetele	 pe	 care	 le-am	
întâlnit	 acum	mi-au	 înseninat	
ziua	și	mi-au	îmbucurat	 inima”	
–	 ne	 mărturisea	 domnul	
Gheorghe	 Stoican	 cu	 ocazia	
unuia	dintre	evenimentele	din	
cadrul	proiectului	CSMB,	''Suflet	
pentru	suflet”.	Atunci,	copiii	din	
apartamentele	 familiale	 din	
cadrul	 DGASPC	 Sector	 3	 s-au	
întâlnit	cu	seniorii	din	centrele	de	
îngrijire	'Sfânta	Ana”	şi	“Floarea	
Speranţei”,	precum	şi	cu	seniorii	
de	la		Clubul	Seniorilor	'Râmnicu	
Sărat”.	 Sufletul	 atelierului	 de	
pictură	 și	meșteșugărit	 a	 fost	
atunci	Gheorghe	Stoican,	frezor	
de	meserie,	care	transpune	de	
ani	 de	 zile,	 pe	 pânză,	 trăiri	 și	
emoții	care	bucură	privirile	celor	
care-i	admiră	lucrările.	
		 Obişnuit	 cu	 o	 viaţă	
activă,	 imediat	după	ce	a	 ieşit	
la	 pensie,	 acesta	 a	 revenit	 la	
pasiunea	din	copilărie,	pictura,	
căreia	îi	dedică	timp	și	energie.	
Pentru	Gheorghe	Stoican	viaţa	
de	 pensionar	 s-a	 transformat	
treptat	într-o	permanentă	sursă	
de	 inspiraţie	 și	 o	 activitate	
creatoare	de	nestăvilit.
											Domnia	sa	ne-a	povestit	
cum	 s-a	 înfiripat	 dragostea	
pentru	 pictură,	 cum	 a	 reușit	
să	o	păstreze	 și	mai	ales	 cum	
a	 redescoperit-o	 odată	 cu	

pensionarea, 	 ce	

planuri	 de	 viitor	 are,	 cum	 își	
gestionează	 timpul	 liber	 și	
cum	reușește	să	le	îmbine	atât	
de	frumos	și	eficient	pe	toate.

Pentru	Gheorghe	Stoican	viaţa	
de	 pensionar	 s-a	 transformat	
treptat	într-o	permanentă	sursă	
de	 inspiraţie	 și	 o	 activitate	
creatoare	de	nestăvilit.
 De unde e pasiunea 
aceasta pentru pictură? Când 
ați început să pictați?
		 Încă	 de	 pe	 vremea	
când	 eram	 elev	 îmi	 plăcea	 să	
desenez	 diferite	 animale	 sau	
obiecte,	la	început	în	creion,	apoi	
încetul	cu	încetul	și	 în	culori.	 Îi	
impresionam	de	fiecare	dată	pe	
toți	cei	care-mi	vedeau	micuțele	
desene,	 picturile	 și	 schițele	
simple	pe	care	le	realizam.	Totul	
a	 început	 ca	 o	 joacă,	 iar	 mai	
târziu	s-a	tranformat	în	pasiune	
și	 în	plăcerea	de	a-mi	petrece	
timpul	liber,	atât	cât	aveam,	într-
un	mod	foarte	plăcut.	Mai	târziu,	
dragostea	pentru	pictură,	dar	în	
primul	rând,	dragostea	pentru	
frumos	și	culoare	m-a	făcut	să-
mi	 urmez	 pasiunea	 cu	 și	 mai	
multă	ardoare.	Așa	că,	după	ce-
am	ieșit	 la	pensie,	ea	a	prins	și	
contur,	iar	timpul	liber	a	căpătat	
pentru	mine	o	altă	dimensiune.	

 Ce pictați cel mai des, 
ce vă inspiră?
		 În	majoritatea	picturilor	
mele	sunt	reprezentate	 lucruri	
cotidiene,	din	viața	de	zi	cu	zi,	
personaje,	dar	și	motive	florale	
sau	chiar	picturi	”no	sense”,	așa	
cum	le	numesc	eu.
 Ați fost frezor de 
meserie… Este vreo legătură 
între această profesie și 
pasiunea pentru pictură 
căreia v-ați dedicat aproape 
totalitate, acum, la pensie?
	 Sigur	că	dragostea	pentru	
artă	este	cumva	în	contradicție	
cu	meseria	mea,	însă	există	un	
factor	comun,	acel	ceva	care	le	
leagă:	pentru	mine,	ambele	au	
însemnat	 satisfacția	 lucrului	
bine	făcut	și,	prin	fiecare,	m-am	
regăsit,	 pentru	 că	 tot	 ce	 am	
realizat	a	 fost	cu	bucurie	și	cu	
pasiune.	Iar	dacă	reușești	să	obții	
admirația	și	aprecierea	celor	din	
jur,	înseamnă	foarte	mult.	

 Cu ce fel de ustensile 
lucrați? 
		 Nu	am	ustensile	speciale,	
lucrez	cu	ce	găsesc	în	magazinele	
de	specialitate,	alteori	chiar	 la	
magazinul	de	 la	colț.	Acum	nu	
mai	e	ca	pe	vremuri,	găsești	ușor	
materiale	pentru	pictură	și	nu	au	
costuri	foarte	ridicate.
 Care sunt pașii pe care 
îi urmați atunci când începeți 
o lucrare? 
		 Alegerea	suprafeței	și	a	
modelului	sau	a	imaginii	dorite	
sunt	primii	pași	pe	care	 îi	 fac.	
Apoi	 îmi	 pregătesc	 suprafața	
de	 lucru,	 îmi	 schițez	 în	 creion	
desenul	pe	care	vreau	să-l	pictez		
și	aplic	culorile.	Nu	consider	că	
fac	 creații	 complexe,	 dar	 pot	
spune	că	fiecărei	lucrări	îi	acord	
toată	atenția	mea.
 Cum vă gestionați 
timpul în general? Cine vă este 
alături?
		 Pentru	noi,	pensionarii,	
timpul	are	altă	dimensiune,	 iar	

eu	 mi-l	 gestionez	 astfel	 încât	
să	 am	 parte	 de	momente	 cât	
mai	 frumoase	 petrecute	 atât	
cu	familia,	cât	și	cu	prietenii,	iar	
faptul	 că	 fac	 ceea	 ce	 îmi	 face	
plăcere,	îmi	oferă	acea	bucurie,	
împăcare	 și	 disponibilitatea	
de	 a	 mă	 încărca	 de	 liniște	 și	
emoții	pozitive.	Până	s-a	abătut	
peste	 noi	 această	 pandemie,	
obișnuiam	 să	 merg	 la	 Clubul	
Seniorilor	“Codrii	Neamțului”	din	
sectorul	3,	unde	mă	întâlnesc	cu	
seniorii	din	cartier	și	particip	la	
diferite	activități	recreative.	Abia	
aștept	să	revină	totul	la	normal	
și	să	reiau	acest	frumos	obicei…
 Ce reprezintă pictura 
pentru dvs?
			 Este	un	modul	meu	de	a	
mă	exprima	vizual	prin	culori	și	
forme,	de	a	transpune	pe	pânză,	
pentru	 totdeauna,	 emoția	 și	
vibrația	mea	din	momentul	 în	
care	 pictez.	 Încerc	 să	 provoc	
astfel	de	sentimente	și	 în	ochii	
privitorilor	 și	 știu	 că	 reușesc,	
atunci	oamenii	vin	la	mine	și	îmi	
împărtășesc	 admirația	 pentru	
tot	ce	fac.	

	 Pictura	 îmi	 conferă	 un	
suport	 emoțional	 confortabil	
care	 mă	 ajută	 să-mi	 trăiesc	
bucuria	 	 vieții	 cu	 și	mai	multă	
energie!	

ConFeSiuni artiStiCe
 Gheorghe Stoican (82 ani): ”De când m-am pensionat, timpul liber a căpătat pentru mine o altă dimensiune”

Sursa Foto: arhiva personală

Gheorghe Stoican (autoportret)
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	 Măsurile	 din	 vremea	 pandemiei	
de	 coronavirus	 au	 condus	 la	 anularea,	
suspendarea	 și	 reprogramarea	 tuturor	
evenimentelor	culturale,	artistice	și	recreative	
în	București,	în	țară	și	în	lume.	Rând	pe	rând,	
teatrele,	sălile	de	spectacol	și	de	concerte,	
muzeele,	 bibliotecile,	 spațiile	 culturale	
s-au	 închis	 și	 orice	 formă	 de	 adunare	
publică	 a	 fost	 interzisă.	 ”Demersul	 este	
menit	să	încurajeze,	o	dată	în	plus,	această	
retragere	 temporară	 a	 bucureștenilor	 în	
case,	 atât	 de	 necesară	 pentru	 reducerea	
răspândirii	 noului	 virus,	 cât	 și	 pentru	
protejarea	 persoanelor	 vulnerabile,	 mai	
ales	a	vârstnicilor.	Încercați	să	vă	adaptați,	
așa	 încât	statul	acasă	să	nu	vă	priveze	de	
evenimentele	sau	 locurile	plăcute	pe	care	
obișnuiați	să	 le	frecventați.	Sper	că	actorii	
și	 ceilalți	 oameni	 de	 cultură	 vor	 reuși	 să	
aducă	un	strop	de	bucurie	și	de	culoare	în	
casele	 bucureștenilor”	 –	 spunea	 Primarul	
General,	 Gabriela	 Firea.	 Așteptările	 aveau	
să	 fie	 confirmate	 și	 cu	 mult	 depășite	 de	
instituțiile	 publice	 de	 cultură	 ale	 Capitalei	
(teatre,	 biblioteci,	 muzee)	 care	 s-au	
adaptat	 rapid	 situației	 pregătind	mijloace	
alternative	 de	 petrecere	 a	 timpului	 liber.	
Mediul	 online	 a	 cunoscut	 o	 veritabilă	
migrație	 a	 publicului	 către	 site-urile	 și	
conturile	de	socializare	dedicate	 teatrului,	
filmului,	 muzicii,	 muzeelor,	 cărților	 și	
artelor	 frumoase	 care	 se	 întrec	 să	 ofere	
veritabile	 răsfățuri	 culturale.	 Majoritatea	
personalităților	 artistice	 s-au	 implicat	 în	
campanii	 sociale	 prin	 care,	 prin	 propriile	
exemple	 au	 îndemnat	 oamenii	 să	 stea	
acasă,	să	respecte	regulile	și	mai	ales	să	se	
hrănească	spiritual.	
 ”Senzația	 pe	 care	 o	 trăim	 este	 că	
suntem	 deopotrivă	 actori	 și	 spectatori”	 –	
scria	cineva.		
  Teatru, spectacole, lectură, 
concerte, film, muzee virtuale - toate, 
de acasă!
		 Zilnic	suntem	invitați	să	participăm	
online	la	evenimente	cultural-artistice	care	
se	 succed	 cu	 o	 repeziciune	 amețitoare.	
Avem	 parte	 de	 transmisii	 	 de	 tip	 live-
streaming,	 ne	 bucurăm	de	 înregistrări	 de	
colecție,	 de	 spectacole	 de	 teatru,	 balet	
și	 dans	 contemporan	 și	 de	 concerte	 de	
muzică	clasică,	pop,	folk	și	rock.	Putem	vizita	
virtual	 muzee	 și	 case	 memoriale,	 avem	
ocazia	 să	participăm	 la	 cursuri	 interactive	
și	work-shop-uri	online,	să	ascultăm	audio-
book-uri	 valoroase,	 să	 citim	 (editurile	 au	
oferit	acces	gratuit	 la	cărți),	 să	participăm	
la	 jocuri	 educative	 sau	 să	 vizionăm	filme.	
Informațiile	 culturale	 au	 explodat,	 oferta	
este	 nelimitată,	 avem	 de	 unde	 alege,	 iar	

internetul	a	devenit	asemeni	unui	”film	de	
acțiune	 în	 care	 totul	 se	 derulează	 la	 cote	
maxime	de	adrenalină”.		
		 Și	 pentru	 seniori	 ”statul	 acasă”	 s-a	
transformat	 într-o	 căutare	 asiduuă	 de	
evenimente	 culturale	 online	 din	 care	 vor	
ieși	 cu	 siguranță	 mai	 câștigați.	 Este	 un	
privilegiu	 să	 poți	 viziona	 spectacole	 de	
repertoriu,	 concerte	memorabile,	 gale	 de	
balet,	 concerte	 și	 înregistrări	 de	 valoare	
inestimabilă.	 Putem	 călători	 virtual	 prin	
muzeele	 lumii,	 avem	 șansa	 să	 răsfoim	
nestemate	literare	și	să	asistăm	din	fotoliul	
de	acasă	 la	un	 veritabil	 spectacol	 cultural	
național	și	mondial.	Activitatea	instituțiilor	
culturale	 ale	 Capitalei	 a	 avut	 un	 succes	
răsunator	 și	 un	 impact	 impresionant:	
Primarul	 General	 Gabriela	 Firea	 anunţa	
că,	 în	 numai	 trei	 săptămâni,	 spectacolele	
transmise	online	de	teatrele	din	subordinea	
Primăriei	 Capitalei	 au	 fost	 vizionate	 de	 4	
milioane	 de	 spectatori	 din	 București,	 din	
ţară	şi	din	a	 lume.	”În	continuare,	atât	cât	
va	fi	nevoie	teatrele	bucureştene	vor	oferi	
mijloace	alternative	de	petrecere	a	timpului	
liber	pentru	toate	vârstele”	–	a	scris	edilul	
pe	pagina	sa	de	Facebook.	
  Biblioteca Metropolitană București 
postează	recenzii	de	cărţi,	povești	digitale	
și	 fragmente	 din	 recitalurile	 „Opera	 la	
bibliotecă”.	Muzeul Municipiului București 
prezintă	 informații	 despre	 exponate,	 eveni-
mente	și	personaje	istorice,	oferă	cititorilor	
publicația	online	„București	în	5	minute”	și	
invită	publicul	la	un	tur	virtual	al	expoziției-
medalion	 ,,Grupul	 celor	 patru”	 -	 Nicolae	
Tonitza,	Ștefan	Dimitrescu,	Francisc	Șirato	
și	Oscar	Han.	
		 Sub	 titlul	 ”Stavropoleos, minunea 
din centrul Bucureștiului”	 putem	
pătrunde	 oricând,	 virtual	 în	 atmosfera	
impresionantului	 ansamblu	 architectonic,	
lăcaș	de	cult,	operă	de	artă	 și	monument	
istoric.	
 Teatrul de Revistă ”Constantin 
Tănase”	 prezintă	 pe	 FB	 spectacole	 sub	
genericul	 ”De	 la	 Tănase,	 în	 direct,	 la	 voi	
în	 case”	 și	 ”Tănase,	 un	 teatru	 al	 tuturor”,	
Teatrul Nottara	 inițiază	 dialoguri	 online	
între	 actori	 și	 spectator,	 iar	 Teatrul de 
Comedie	 a	 lansat	 programul	 „Comedia	
în	 carantină”.	 Mulți	 artiști	 programează	
recitaluri	 live	 de	 proză	 și	 poezie,	 în	 timp	
ce	 piese	 din	 repertoriu,	 spectacole	 din	
dramaturgia	 clasică	 și	 contemporană	
sunt	 difuzate	 seară	 de	 seară,	 online	 de	
Teatrul Municipal ”L.S. Bulandra”,	Teatrul 
Odeon,	Teatrul Masca,	Teatrul Mic,	Teatrul 
Dramaturgilor Români,	Teatrul Tineretului 
Metropolis	 sau	 Teatrul ”Stela Popescu”,	

Teatrul de Animație „Țăndărică”,	 Opera 
Comică pentru Copii,	Teatrul Excelsior	 și	
Teatrul ”Ion Creangă”.	
		 Primăria	 Capitalei,	 prin	 CREART a 
lansat	campania	de	mesaje	de	solidaritate	
și	 încurajare	 pe	 	 pagina	 de	 Facebook,	 o	
campanie	 susținută	 de	 cei	 mai	 îndrăgiți	
artiști	 români	 al	 căror	mesaj	 a	 emoționat	
toate	 generațiile:	 ”În	 aceste	 momente	 de	
cumpănă	 suntem	 mai	 uniți	 ca	 niciodată,	
iar	inimile	noastre	bat	la	unison.	Deși	fizic	
nu	putem	fi	alături	de	toți	cei	dragi	nouă,	
în	online	avem	șansa	de	a	fi	împreună.	Un	
întreg.	Muzica	unește	oameni,	motiv	pentru	
care,	 prin	 această	 campanie	 demarată	
de	 CREART,	 vă	 transmitem	 că	 nu	 sunteți	
singuri,	 suntem	 împreună	 în	 aceeași	
poveste	 și	 doar	 ÎMPREUNĂ	 vom	 depăși	
acest	episod	dificil:	cu	responsabilitate,	cu	
iubire,	cu	optimism,	cu	grijă	și	cu	răbdare”.	
		 Avalanșa	 de	 astfel	 de	 momente	
aproape	că	ne	copleșește	și	tot	ceea	ce	se	
întâmplă,	măcar	din	acest	punct	de	vedere	
este	 un	 privilegiu	 pentru	 cei	 care	 stau	
acasă.	Casele	noastre	 s-au	 transformat	 în	
săli	 de	 teatru	 și	 de	 concerte	 (acum,	 toată	
muzica	 lumii	se	află	pe	 internet!),	 în	sălile	
marilor	teatre	de	operă	și	balet,	în	muzee	și	
în	biblioteci;	suntem	invitați	să	ne	bucurăm	
de	zile	și	seri	de	cultură,	așa	cum	nu	ni	s-a	
mai	întâmplat.	
  Proiectul	 ”Un	 adevărat	 Festival	
Internațional	 George	 Enescu	 online”	
oferă	 gratuit	 muzică	 clasică	 de	 calitate,	
contribuind,	 cităm	 la	 ”lupta	 pe	 care	
umanitatea	 o	 duce	 împotriva	 COVID-19,	
urmând	 modelul	 marelui	 compozitor	
George	 Enescu	 care	 s-a	 implicat	 în	
ajutorarea	 răniților	 din	 primul	 război	
mondial,	 prin	 puterea	 vindecătoare	 a	
muzicii”.	
		 Editurile	și	librăriile	”s-au	mutat”	pe	
internet	și	sute	de	titluri	pot	fi	descărcate	
gratuit,	în	timp	ce	ne	bucurăm	de	călătorii	
fascinante	prin	lumea	mare	a	bibliotecilor	
virtuale.	 Spre	 exemplu,	 aproape	 500.000	
de	utilizatori	au	accesat	în	numai	zece	zile	
biblioteca	virtuală	cu	cele	60	de	titluri	puse	
la	 dispoziție	 de	 Editura	 Humanitas.	 Alte	
edituri	 au	 lansat	 campanii	 video	 în	 care	
autorii	 citesc	din	 cărțile	 lor	 și	 aproximativ	
50	 de	 audio-book-uri	 cu	 vocile	 unor	mari	
actori	 precum	 Victor	 Rebengiuc,	 Răzvan	
Vasilescu,	 Marius	 Manole	 sau	 Mariana	
Mihuţ	 sunt	 difuzate	 de	 Radio	 România	
Cultural.	
		 Astfel	 de	 exemple	 pot	 continua	 la	
nesfârșit	și,	ceea	ce	este	cel	mai	important	
acum	este	că	 ”Arta	este	arma	noastră,	 iar	
cultura	este	o	formă	de	rezistenţă”.	

de Ce iuBim BuCureștiul?…
Bucureștiul cultural online



Informații, telefoane și adrese utile în perioada pandemiei de coronavirus*
 

PRIMĂRIA CAPITALEI, prin DGASMB acordă tot sprijinul de care au nevoie SENIORII 
pentru CUMPĂRĂTURI, ÎNGRIJIRI MEDICALE sau MESE CALDE

TELVERDE: 0800.821.218 
 

Campania NICIUN VÂRSTNIC NU E SINGUR. E timpul să avem grijă de voi!
Call-Center Centrul pentru Seniori al Municipiului București CSMB pentru SENIORI

Numere de telefon:
0785.199.197
0784.153.108
0762.337.436
0786.351.696
0785.211.439
0761.336.399

Proiecte permanente #CSMB (derulate în online)
 Dosarele	aferente	pot	fi	depuse	online	și	trimise	la	adresele	de	email	create	special	pentru	
fiecare	proiect	în	parte:
	 Pentru	LUMINA OCHILOR, CEA MAI IMPORTANTĂ.	Ochelari	pentru	vârsta	a	treia:	
luminaochilor@cs-mb.ro	
	 Pentru	ÎMPREUNĂ DE-O VIAȚĂ. Aniversarea Căsătoriei – 25, 50 și 75 ani:	
aniversareacasatoriei@cs-mb.ro	
	 Pentru	VIEȚI CENTENARE	:	vieticentenare@cs-mb.ro	
	 Pentru	ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viață:	testfit@cs-mb.ro
		 Documentele	trebuie	completate,	semnate,	înscris	pe	fiecare	dintre	ele	”Conform	cu	originalul”	
și	scanate,	ulterior	trimise	pe	email-ul	corespunzător	fiecărui	proiect.
		 Regulament	și	acte	necesare	pe:	www.cs-mb.ro 

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/

*Toate	informaţiile	despre	programe,	proiecte	și	inițiative,	dar	și	despre	cele	cu	privire	la	derularea	
activității	CSMB	în	perioada	de	criză	generată	de	pandemia	COVID-19	sunt	publicate	și	actualizate	

periodic	atât	pe	site-ul	www.cs-mb.ro,	cât	și	pe	pagina	de	FB	CSMB.	


