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DESPRE CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Centrul pentru Seniori al Municipiului București, înființat prin H.C.G.M.B. nr. 336/2017 cu modificările și 
completările ulterioare, sprijină proiectele de interes public în vederea stimulării contribuţiei sectorului non-
profit la creşterea şi încurajarea participării active a persoanelor de vârsta a treia la viaţa comunităţii și își 
propune organizarea, realizarea și desfășurarea, în regie proprie sau în parteneriat cu alte instituții publice, de 
acțiuni, proiecte și programe socio – culturale și de voluntariat, destinate persoanelor care au împlinit cel puțin 
50 de ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul București, pensionari și nepensionari, care să respecte 
identitatea, integritatea și demnitatea persoanelor vârstnice.

MISIUNEA NOASTRĂ
Ne dorim să contribuim activ și permanent la îmbunătățirea calității vieții seniorilor bucureșteni prin 
proiectele culturale, educaționale, artistice și sociale inovatoare, accesibile și de referință în peisajul de gen.
 
VALOri
Accesibilitate, transparență, participare, parteneriat, performanță, utilitate, integritate, respect, pasiune, 
colaborare, simplitate.
 
VIZIUNEA NOASTRĂ
Viziunea Centrului pentru Seniori al Municipiului București este aceea de a iniția și de a organiza, alături de 
Primăria Capitalei, programe culturale și artistice, evenimente cu caracter educativ, social, istoric, sportiv și 
recreativ, ca un argument al valorii vieţii culturale dintr-o metropolă europeană, al influenței pozitive în ceea ce 
îi priveşte pe seniorii bucureșteni și pe membrii comunităţii în general, indiferent de categoriile socio-culturale. 
Ne preocupăm de stimularea consumului cultural de calitate, de facilitarea accesului gratuit la drepturile 
culturale fundamentale, ca un veritabil centru comunitar care susține activ informarea și recreerea vârstncilor 
din București.
Contribuim pe termen mediu și lung la dezvoltarea cultural-artistică a Bucureştilor - cea  mai importantă, mai 
diversă și mai numeroasă „piaţă culturală” a României.
Oferim cu generozitate argumente de manifestare civică pentru toți aceia care cred în demnitatea umană și în 
valorile democratice.
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prOiECTE DEruLATE 
 

EMinEsCu, ZiDiTOruL LiMBii rOMÂnE
Proiect realizat în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României 

Rezumat în cifre
Număr de beneficiari: 200

Număr de artiști implicați: 11 ( 6 actori, 1 regizor, 1 scenograf, 4 muzicieni )

Proiectul ,,Eminescu, ziditorul limbii române” a fost un demers cultural de impact pe scena proiectelor derulate 
cu ocazia nașterii marelui poet Mihai Eminescu, care a urmărit promovarea creaței eminesciene. Preluat 
și transmis integral de postul de televiziune Antena 3, spectacolul de poezie și muzică a urmărit povestea 

vieții marelui poet, desprinsă din versurile sale, începând cu anii tinereții, în care comuniunea cu natura și 
descoperirea iubirii sunt principalele teme ale creației eminesciene și pâna la maturitate, când condeiul îndurerat 

al poetului descrie lupta sa interioară cu societatea românească aflată într-o degradare treptată.

Evenimentul a avut loc în data de 14 ianuarie 2019, la Cercul Militar Național și a reunit mari actori și artiști 
români, oameni de cultură, jurnaliști, toți sub un singur gând, acela de a-i aduce un omagiu celui care a pus bazele 

limbii române moderne, la împlinirea a 169 de ani de la nașterea sa.

ARTICOLE MEDIA:
https://www.fundatiadanvoiculescu.ro/spectacol-omagial-eminescu-ziditorul-limbii-romane/

https://jurnalulbucurestiului.ro/spectacol-omagial-eminescu-ziditorul-limbii-romane/
https://www.anabirchall.ro/personal/eminescu-ziditorul-limbii-romane/

https://cs-mb.ro/event/31
https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/spectacol-omagial-eminescu-ziditorul-limbii-romane-unul-dintre-cele-mai-importante-

evenimente-503551.html
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ROMANȚA NE UNEȘTE
Rezumat în cifre

Număr de beneficiari: 332
Număr de artiști implicați: 27 ( soliști vocali, instrumentiști și un actor )

Concertul ,,Romanța ne unește”a fost o continuare a programului 
național de valorificare a romanței, început în Cetatea Romanței 
- Târgoviște și sprijinit de instituții naționale importante, precum 
UNESCO, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național, 
Televiziunea Română, Societatea Română de Radiodifuziune, Institutul 
Cultural Român. Concertul dedicat în exclusivitate genului muzical de 
patrimoniu, romanța, a adunat pe scena Teatrului de Revistă Constantin 
Tănase artiști de elită ai scenei muzicale românești: Matilda Pascal 
Cojocărița, Daniela Vlădescu, Ștefan Cigu, Alina Mavrodin Vasiliu, Bogdan 
Hrestic, Nicoleta Vasile, Daniel Pop, Ina Dincă Velica, Daiana Berbec, 
Andreea Tican, Daniela Nane (actriță), alături de orchestra Romanța, 
condusă de dirijorul, compozitorul și orchestratorul Lucian Vlădescu.
Pentru susținerea demersului cultural de salvare a patrimoniului 
cultural imaterial reprezentat de romanță, Centrul pentru Seniori 
al Municipiului București și directorul general al acestuia, Elena - 
Alexandra Dobre au primit Diplomă de Excelență, oferită de directorul 
Centrului Cultural Cetatea Romanței,  în cadrul celei de-a LII –a ediții afestivalului Crizantema de Aur.

ARTICOLE MEDIA:
http://mail2.jurnaldedambovita.ro/jdb_articol--concertul-romanta-ne-uneste-regal-muzical-premiat-de-primaria-capitalei,48584.html

https://www.centrulunescotgv.ro/single-post/2019/02/27/Concertul-Roman%C5%A3a-ne-une%C5%9Fte-spectacol-eveniment-%C3%AEn-
inima-Capitalei

https://cs-mb.ro/event/35
https://uzp.org.ro/tag/romanta-ne-uneste/

https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/12/09/comunicat-de-presa-centrul-pentru-seniori-al-municipiului-bucuresti--224529
https://ultima-ora.ro/romanta-ne-uneste-la-sala-savoy-a-teatrului-de-revista-constantin-tanase-din-bucuresti/
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ÎnTÂLnirE Cu CEZArA DAFinEsCu
Rezumat în cifre

Număr de spectacole:3
Număr de beneficiari: 503

GALA prEMiiLOr rEspECT – sEniOri DE 5 sTELE
Rezumat în cifre

Număr de beneficiari: 380
Număr de personalități premiate:23

Sala Savoy a Teatrului Constantin Tănase

Proiectul a constat în organizarea a trei spectacole“Jumătatea mea, bărbatul”, având în prim plan pe actrița 
Teatrului Național București, Cezara Dafinescu. Spectacolul conține o succesiune de momente reale din viața 
acestei artiste, o simbioză dramatică între vers, proză și muzică. Cu vocea limpede şi caldă, expresivă, cu un 
surâs irezistibil sau cu ochii în lacrimi, Cezara Dafinescu își poartă publicul prin experienţele copilăriei, 
adolescenţei, tinereţii şi maturităţii. Evenimentele au avut ca scop promovarea culturii  românești, precum 
și crearea unui context de socializare și participare activă la viața comunității pentru seniorii bucureșteni.

Proiectul cultural „Gala premiilor RESPECT–Seniori 
de 5 Stele” a avut drept scop recunoașterea și 
promovarea valorilor umane și profesionale, ale 
seniorilor care s-au remarcat printr-o carieră de 
excepție cu un impact deosebit asupra dezvoltării 
societății românești, activitatea lor având un ecou 
puternic și asupra generațiilor viitoare. Aceștia 
prin competența și atitudinea lor au oferit un 
exemplu de modestie și împlinire profesională.
Personalitățile vizate în cadrul proiectului au 
fost oameni de renume, care și-au dedicat viața 
pentru atingerea performanțelor și crearea unei 
cariere de succes pe plan național și internațional.
Plachetele onorifice oferite în semn de respect și 
considerație au fost personalizate cu un text de 
introducere:,,Destine cu har mutate în nemurire...
Au creat, au dăruit, au schimbat și influențat povești de viață, au mărturisit prin profesionalismul lor respectul 
și aprecierea pentru o națiune întreagă” și cu un text ilustrativ al meritelor fiecărui invitat prezent la eveniment:
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• ALEXANDRA CEPRAGA, 
pentru cariera exemplară pe 
tărâmul muzicii, în postura de 
regizor muzical la Televiziunea 
Română, unde și-a pus semnătura 
pe cele mai importante producții și 
emisiuni.
• VOICU ENĂCHESCU, în 
semn de înaltă recunoaștere a 
contribuției remarcabile adusă 
în promovarea valorilor muzicii 
corale.
• VLADIMIR GĂITAN, în semn 
de prețuire și recunoștință pentru 
continua reconstituire oferită  unei 
lumi fantastice zugrăvită pe scenele 
teatrului românesc. 

• THEODOR VASILESCU, 
pentru întreaga carieră dedicată 
coregrafiei jocului popular, cules 
din bătătura satului și adus în 
montări de excepție pe marile 
scene ale lumii.
• ȘTEFANIA RAREȘ, 
pentru întreaga carieră dedicată 
cântecului izvorât dintr-un tărâm 
unde bătrânele păduri și pâraiele 
vesele mai spun încă povești 
despre Ilene Cosânzene și Feți-
Frumoși.

• PETRICĂ PANĂ, violonist 
și dirijor, pentru întreaga carieră 
dedicată culturii muzicale de 
patrimoniu.
• PETRE GEAMBAȘU, în 
semn de înaltă considerație pentru 
o carieră dedicată sufletelor 
care s-au acordat la unison în 
tonalitatea și ritmul muzicii ușoare 
românești.

• Prof.Univ.Dr.OVIDIU 
NICODIN, medic primar obstretică-
ginecologie, pentru activitatea 
remarcabilă desfășurată și pentru 
serviciul nobil adus domeniului 
medical.
• Prof.Univ.Dr. NICOLAE 
NEACȘU, pentru strădaniile 
neobosite de a da strălucire 
învățământului universitar, prin 
cercetările dedicate turismului 
românesc.
• MONICA POP, în semn de 
apreciere pentru viziunea clară 
oferită asupra profesionalismului 
în domeniul medical.
• MIHAI CIUDOMIROV, 
consilier general al Municipiului  
București, pentru activitatea 
remarcabilă desfășurată în slujba 
seniorilor bucureșteni.
• MARIAN NISTOR, liderul 
formației ”Savoy”, compozitor, 
instrumentist și interpret, autor a 
zeci de șlagăre lansate în decursul 
unei cariere exemplare de peste 
cinci decenii.
• ION DICHISEANU, pentru 
activitatea remarcabilă desfășurată 
pe scena teatrului și filmului 

românesc, cu reverență în fața unei 
cariere artistice desăvârșite.
• GHEORGHE TURDA, distins 
interpret al muzicii populare 
românești, care a colindat lumea în 
calitate de ambasador al valorilor 
românești autentice.
• FLORINA CERCEL, actriță 
de frunte a teatrului și filmului 
românesc, pentru cariera de 
decenii închinată artei și marelui 
public.
• FLORENTINA SATMARI, 
pentru întreaga carieră dedicată 
artei spectacolului de televiziune.

• DOINA SPĂTARU, ,,Steaua 
fără nume” de odinioară, devenită 
un astru strălucitor pe firmamentul 
muzicii ușoare românești, inclusiv 
pe plan internațional.

• CORNEL DINU, pentru toți 
anii în care a avut puterea de a 
transforma imposibilul în posibil, 
într-un domeniu aflat în continuă 
mișcare.
• COSTEL CONSTANTIN, 
ilustră personalitate artistică 
națională, asemenea instituției 
teatrale unde și-a pus amprenta 
înzestrărilor excepționale, pe sute 
de roluri memorabile.
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ARTICOLE MEDIA:
https://cs-mb.ro/Gala-SENIORILOR-de-5-STELE

https://www.facebook.com/pg/Asociatia-CARP-Omenia-Departamentul-Programe-Sociale-354257494754607/photos/?tab=album&album_
id=1122400877940261

https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/01/31/comunicat-de-presa-centrul-pentru-seniori-al-municipiului-bucuresti--250011

• CORINA CHIRIAC, actriță, compozitoare, 
scriitoare, textieră, pianistă, realizatoare TV, dar mai 
ales vedetă a muzicii ușoare românești a cărei cântec 
ne dă întâlnire mereu pe ,,Strada Speranței, la parter” .

• ALEXANDRU MIRONOV, pentru activitatea 
remarcabilă desfășurată în promovarea științei, 
purtând generații de români ,, printre stele”.

• ALEXANDRU LULESCU, actor și reprezentant 
de frunte al ,,Generației de Aur” a teatrului de revistă 
românesc, legendă autentică a comediei.
• ANETA STAN, pentru întreaga carieră, în care a 
zugrăvit prin cântecul său dobrogean o lume plină de 
dor aflată între Dunăre și mare.

FOLK DAnCE &MusiC FriEnDsHip GATHErinG
Rezumat în cifre

Număr de beneficiari: 320
Număr de artiști: 7 ansambluri folclorice și 7 interpreți de muzică populară

Misiunea acestui proiect a constat în promovarea 
culturii folclorice balcanice și facilitarea schimbului 
de experiență în domeniul dansurilor populare între 
seniori și membrii ansamblurilor de folclor, tineri 
pasionați de acestă latură a culturii românești.
Folclorul reprezintă „cultura poporului” fiind 
componenta esențială care stă la baza consolidării 
identității unei națiuni, a unei etnii sau a unui grup de 
etnii. Dimensiunea folclorică a unei culturi naționale 
exprimă contextul în care s-au format primele expresii 
artistice ale unui popor, indiferent că vorbim de creație 
literară, muzică, dans sau arte vizuale. De asemenea, 
folclorul include obiceiurile și tradițiile populare 
specifice zonelor geografice sau grupurilor etnice care 
au stat la baza formării unei identități naționale. 
Este important să marcăm contribuția pe care a avut-o 
folclorul în dezvoltarea societății și culturii românești și mai ales, în menținerea unității românești, în grai, 
credință și obiceiuri.



www.cs-mb.ro | www.fb.me/senioribucuresti | contact@cs-mb.ro

GALA DE PREMIERE VIEȚI CENTENARE
Rezumat în cifre

Număr de ediții: 2
Număr de beneficiari: 220

Număr de premiați: 14

Viața fiecărui om este o poveste. Poveștile oamenilor 
au scris istoria. Istoria secolului de Unire își are încă 
eroii printre noi...sunt cei care au învins trecerea 
nemiloasă a timpului, cu marile sale încercări, au clădit 
durabil pentru o societate puternică, fiecare în felul lui 
contribuind la dezvoltarea acesteia, lăsând în urma lor 
povești de viață centenare trăite cu decență, demnitate 
și responsabilitate.
Acordarea premiului aferent proiectului VIEȚI 
CENTENARE tuturor seniorilor care au împlinit, 
începând cu anul 2018 vârsta de cel puțin 100 de 
ani, este un proiect prin care se urmărește premierea 
acestor oameni care au ajuns la venerabila vârstă de 
100 de ani, prin acordarea unei plachete onorifice și 

prin măsuri punctuale de sprijin financiar. 
Este o inițiativă valoroasă, care își  propune 
conștientizarea și promovarea importanţei calității 
vieții și cultivării valorilor acesteia în rândul generațiilor 
tinere prin exemplul oferit, precum și omagierea celor 
care prin simpla lor trecere pe acest pâmânt în decursul 
unui veac, ne oferă posibilitatea să privim prin ochii 
lor istoria neamului românesc și totodată, o formă a 
manifestării respectului și considerației față de cei 
care au știut să depășescă încercările vieții și să mergă 
înainte pe un drum al inițierii personale.
În cadrul celor două gale au fost premiați centenari, 
cu posibilitate de deplasare, printre ei numărându-se 
veterani de război, personalități, profesori, academicieni 
și oameni care au contribuit la construirea societății 
civile de astăzi. Printre aceștia regăsim:
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• EUGENIA MICLEA, în vârstă 
de 100 ani (născută la data de 16 
mai 1919), veteran de război, fost 
diriginte al farmaciei Spitalului de 
Boli Contagioase ”Prof. Dr. Matei 
Balș”.

• General de Brigada (rtr) 
POLICARP DOVĂNCESCU, veteran 
de război născut la data de 15 iunie 
1916, ofițer de carieră timp de 30 de 
ani (1947 – 1977), a ocupat diferite 
funcții: comandant al Clubului 
Sportiv al Armatei ”Steaua” (1949), 
lector universitar la Academia 
Militară și Șef Șecție învățământ 
militar în MapN.

• POMPILIU STERIAN, în 
vârstă de 100 ani a fost declarat cel 
mai vârstnic blogger din România, 
bucurându-se de atenția a peste 
200.000 de cititori.
• AUREL SBÂRNEA, în vârstă 
de 100 de ani (născut la data de  28 
ianuarie 1919), veteran de razboi și 
economist.
• MARIA NEAMȚU, născută 
la data de 28 iunie 1915, veteran 
de război și-a sărbătorit ziua chiar 
în cadrul evenimentului, alături de 
copii, nepoți și toți cei prezenți.
• ANGELA TOMESCU (născută 
pe 8 martie 1919) a fost reprezentată 
în cadrul Galei de Premiere de 
membrii familiei, starea de sănătate 
neputându-i permite să ajungă la 
ceremonie.
• General locotenent (rtr) 
ION DOBRAN - As al aviaţiei de 
vânatoare române în cel de-Al 

Doilea Război Mondial, cu 10 victorii 
aeriene, 74 de lupte aeriene, 11 
avioane doborâte și 340 de misiuni 
de luptă. A fost decorat cu Ordinul 
Steaua României, Ordinul Coroana 
României și Ordinul Virtutea 

Aeronautică.  În 2010, aviatorul 
a trăit poate cel mai emoţionant 
moment al vieţii sale: s-a reîntâlnit, 
după 66 de ani, cu un pilot pe care 
l-a doborât în timpul celui de-al 
doilea război mondial, americanul 
Barrie Davis, cel care i-a mulţumit 
românului că i-a… ţintit avionul, dar 
că nu i-a luat viaţa.
• MARIN DUMITRESCU, pilot 
de raliuri - Simbol al motorsportului 
românesc a doborât record după 
record în cariera sa de peste trei 
decenii și a rămas în istorie ca 
un pionier al raliului românesc.  
Maestru al Sportului din 2016, a 

fost decorat cu Ordinul Național
Serviciul Credincios în grad de 
Cavaler, 2011, la propunerea 
asociației Retromobil Club 
România, distincție acordată 
prin decret prezidențial „în semn 
de apreciere deosebită pentru 
întreaga sa activitate, pentru 
eforturile susținute de a promova 
automobilismul sportiv românesc”.  
• CONSTANTIN POCIU – 104 
ani (născut pe 5 mai 1916), patiser 
de meserie, a fost prezent alături de 
fiica sa.
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• Generalul de brigadă (rtr) 
VASILE DAMIAN - absolvent al 
Şcolii Militare de Ofiţeri (Şcoala de 
Război) a fost decorat cu Ordinul 
COROANA ROMÂNIEI și a participat 
pe front în perioada 1941 – 1944, 
cu Regimentul 8 Infanterie Buzău, 
în Campania de Est – Cotul Donului, 
Rusia şi Campania de Vest – Ungaria, 
unde a fost grav rănit.

• DUMITRU COMĂNESCU, 
născut la data de  8 noiembrie 
1908, declarat pe 22 iunie 2018 
cel mai vârstnic cetățean român al 
Muncipiului București. 
• Locotenent (rtr) DUMITRU 
GAL - a fost pe front în perioada 1942 
– 1943, cu Divizia a 5-a și a primit 
Medalia Crucea Comemorativă a 
celui de-al doilea Război Mondial.

• General de brigadă (rtr) 
NICOLAE IONESCU - „Vreau să vă 
povestesc doar un episod de pe 
Frontul de Vest, din iarna lui ’44 – 
’45, când am trecut pe jos Munţii 
Tatra din Rusia până în Cehoslovacia. 
Ajunsesem la Praga, era un martie 
1945 foarte friguros, ziua ploua, 
iar noaptea fiind ger năpraznic, noi 
deveneam sloiuri de gheaţă. Şi cu 
toate acestea nu am fost răcit nicio 
zi! Gândurile mele se îndreptau 
atunci doar spre Dumnezeu şi spre 
părinţii mei, în care am crezut până 
la capăt. Aşa am rezistat 14 ani şi 
în închisorile comuniste de la Aiud, 
Piteşti şi Jilava, la foame, bătăi crunte 
şi frig (…) Doresc ca generațiile 
viitoare să aibă parte de vremuri 
liniştite, blânde, iar conducătorii să 
aibă grijă de cei sub comanda lor, 
să nu caute profit şi să aibă bună 

găzduire pentru toată lumea. Aşa 
să ne ajute Dumnezeu!”. Generalul 
de brigadă (rtr)  Nicolae Ionescu, 
a fost decorat cu  Ordinul Coroana 
României, Ordinul Steaua României 
și a luptat pe front în Campania de 
Vest – Ungaria, Cehoslovacia, 1944.

De asemenea, datorită demersurilor 
inițiate de Directorul general 
CSMB, cu sprijinul MAPN și al 
Directiei Evidenței Populației a fost 
declarat cel mai vârstnic cetățean al 
municipiului București: DUMITRU 
COMĂNESCU ( 110 ani ).

ArTiCOLE MEDiA:
https://cs-mb.ro/event/32
https://cs-mb.ro/event/29

https://dcvp.mapn.ro/events/view/93
https://www.ancheteonline.ro/2019/07/vieti-centenare-la-bucuresti-generatia-celor-peste-100-de-ani-de-traire-romaneasca/

https://www.agerpres.ro/social/2019/09/30/seniori-bucuresteni-si-personalitati-ale-vietii-culturale-premii-in-cadrul-evenimentului-vieti-de-
poveste--377761
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ÎMPREUNĂ DE –O VIAȚĂ
Rezumat în cifre

Număr de ediții: 15
Date: 27 ianuarie, 24 și 27 februarie, 17 și 24 martie, 15 aprilie, 27 mai, 05 și 27 iunie, 11 

și 25 iulie, 27 și 30 septembrie, 10 octombrie și 05 noiembrie
Număr de cupluri premiate: 1500

Seria de evenimente cu titlul generic “ÎMPREUNĂ 
DE-O VIAȚĂ”, aferente proiectului ,,Premiul și Diploma 
de Onoare pentru Aniversarea Căsătoriei” privind 
acordarea unei Diplome de onoare și plata unui 
premiu pentru familiile care își aniversează căsătoria 
la împlinirea a 25, 50 sau 75 de ani de căsătorie, 
aprobat conform H.C.G.M.B 312/2018 și înregistrată 
la CSMB cu numărul 2889/22.06.2018, urmărește 
celebrarea într-un cadru festiv a unui eveniment unic 
în viața fiecărui cuplu, prin acordarea  Diplomei de 
onoare a acestui proiect și prin conținutul lui,duce la 
buna desfășurare și îndeplinire a activităților aferente 
obiectului de activitate al CSMB prin  atingerea unuia 
dintre principalele obiective și anume crearea de 
ocazii prin care seniorii bucureșteni să fie apreciați 
și recompensați pentru promovarea și susținerea 
valorilor tradiționale.
Prin conținutul lui, proiectul vine în sprijinul promovării 
și conștientizării importanței căsătoriei, prin modele 
reale de cupluri care au rezistat împreună încercărilor 
vieții, biruind orgolii și temeri, trăind prin fericirea 
celui pe care l-au ales, uniți de aceleași convingeri, 
aspirații și interese. Proiectul are ca scop, crearea unei 
ocazii unice prin care acești oameni, deveniți modele 
ale societății, să fie sărbătoriți într-un cadru festiv, 
de gală, care să reflecte prin conținutul lui respectul 
pe care îl merită pentru menținerea valorilor vieții 
de familie, nucleul pe care se formează o societate, în 
mentalul colectiv românesc. În cadrul evenimentului, 

cuplurile aniversate au primit din partea oficialităților 
Municipiului București diploma de onoare, sub forma 
unui tablou cu ramă antichizată, în semn de respect 
și apreciere, un moment unic care să marcheze acest 
eveniment al vieții de familie. Galele de premiere au 
culminat cu momente artistice oferite de muzicieni 
de marcă ai culturii românești, care și-au construit 
o carieră națională și internațională prin talentul și 
profesionalismul lor.
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ArTiCOLE MEDiA:
https://www.youtube.com/watch?v=ob_HBss_NgI

https://cs-mb.ro/aniversarea-casatoriei-25-50-si-75-de-ani
https://cs-mb.ro/proiect-aniversarea-casatoriei

http://www.expresspress.ro/centrul-pentru-seniori-aniversarea-casatoriei-25-50-si-75-de-ani/
https://www.libertatea.ro/stiri/premii-in-bani-pentru-aniversarea-casatoriei-2333204

https://www.romaniatv.net/se-dau-bani-de-la-primarie-sumele-sunt-cuprinse-intre-1-000-si-5-000-de-lei-trebuie-doar-sa-depui-dosarul_457802.html
https://a1.ro/news/social/ce-trebuie-sa-faca-romanii-ca-sa-primeasca-intre-1000-si-5000-de-lei-id837532.html

https://stirimondene.fanatik.ro/premiul-aniversarea-casatoriei-bani-de-la-primarie-pentru-cuplurile-casatorite-18342620
https://www.stirilekanald.ro/se-dau-bani-de-la-primarie-sumele-sunt-cuprinse-intre-1-000-si-5-000-de-lei-trebuie-sa-depui-dosarul-si-sa-indeplinesti-cateva-conditii-20002635

https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-22509118-familiile-bucure-tene-care-mplinesc-25-ani-torie-primesc-prim-rie-1-000-lei.htm
https://hcl.usr.ro/pmb/2018/h312

https://www.promptmedia.ro/2019/01/centrul-pentru-seniori-al-municipiului-bucuresti-anunta/
https://www.unica.ro/stiri-pe-scurt/cuplurile-care-isi-aniverseaza-casatoria-recompensate-de-primaria-capitalei-246941

https://www.bzi.ro/premiul-aniversarea-casatoriei-bani-de-la-primarie-pentru-cuplurile-casatorite-681092
https://jurnalulnational.ro/premiul-aniversarea-casatoriei-bani-de-la-primarie-pentru-cuplurile-casatorite/

https://www.capital.ro/impliniti-25-de-ani-de-casatorie-puteti-primi-1000-de-lei.html
http://www.ziare.com/social/capitala/bani-de-la-primarie-pentru-bucurestenii-care-aniverseaza-nunta-de-argint-de-aur-si-de-diamant-cei-casatoriti-de-tineri-au-nevoie-de-

aprobare-de-la-firea-1516838
https://www.agerpres.ro/administratie/2018/06/09/cgmb-premiu-de-1-000-de-lei-pentru-familiile-care-implinesc-25-de-ani-de-casatorie--123673

https://stirileprotv.ro/stiri/financiar/bani-de-la-primaria-capitalei-pentru-cuplurile-care-aniverseaza-25-50-si-75-de-ani-de-casatorie.html
https://greatnews.ro/premii-aniversare-casatorie-bucuresti/

https://www.youtube.com/watch?v=_VWPJc-qMxA
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GALELE  ÎNVĂȚĂTORII SENIORI – SĂRBĂTORIȚI ÎN AN CENTENAR
Rezumat în cifre
Număr ediții: 3

Număr de beneficiari: 364

Implementarea proiectului GALELE DE 
PREMIERE -,,ÎNVĂȚĂTORII SENIORI- 
SĂRBĂTORIȚI ÎN AN CENTENAR” a 
presupus organizarea unei serii de 3 
evenimente  concepute sub forma unor gale 
de premiere, în cadrul cărora  învățătorii 
ale căror dosare au fost eligibile, conform 
regulamentului aprobat prin HCGMB 
845/2018, au primit plachete onorifice, 
în semn de recunoaștere a muncii și 
importanței pe care activitatea didactică 
desfășurată a avut-o asupra generațiilor de 
elevi și a societății, la nivel general.
,, Ne-au învățat că începutul cunoașterii 
pornește de la un stilou și prima literă din 
alfabet...Ne-au învățat că înainte să obții 

rezultatul, trebuie, mai întâi, să cunoști 
structura problemei...Ne-au învățat că prin 
educație putem vedea partea frumoasă a 
lumii...Lor, învățătorilor noștri, le spunem 
astăzi: Mulțumesc! – este mesajul transmis 
de doamna Primar General și regăsit pe 
fiecare plachetă onorifică oferită în cadrul 
galelor de premiere din partea oficialităților 
Municipiului București. 
Seria galelor de premiere a urmărit crearea 
unor momente unice în viața acestor 
dascăli pentru care instruirea copiilor nu 
a rămas la nivel de provocare, ci întreaga 
lor carieră s-a aflat sub semnul unei vocații 
desăvârșite, care s-a completat cu știința 
și tehnica de predare. Într-un context 

social în care imaginea și rolul cadrului 
didactic s-au perimat ducând la o scădere a 
calității procesului educațional, ei au oferit 
prin acest proiect exemplele concrete ale 
devotamentului față de o profesie dusă la 
rang de religie. 
Decernarea plachetelor  onorifice a 
culminat cu momente artistice muzicale 
reprezentative, în deplină armonie cu 
atmosfera festivă impusă de conținutul 
proiectului, oferite de artiști de renume: 
Silviu Biriș, Gabriel Stănescu  și Marta 
Băceanu, aceștia purtând un dialog muzical 
între vioară și pian și Alexandru Arșinel.

ArTiCOLE MEDiA:
https://uzp.org.ro/14782/gala-de-excelenta-invatatorii-seniori-sarbatoriti-in-an-centenar/

https://www.agerpres.ro/stiri/2019/04/01/comunicat-de-presa-centrul-pentru-seniori-al-municipiului-bucuresti--284402
https://www.amosnews.ro/gala-de-excelenta-invatatorii-seniori-sarbatoriti-centenarun-proiect-al-primariei-capitalei-2019-03
http://www.eva.ro/shopping/divertisment/gala-de-excelenta-invatatorii-seniori-sarbatoriti-in-an-centenar-articol-202533.html

https://ultima-ora.ro/invatatorii-seniori-sarbatoriti-in-an-centenar/
http://www.bucuresteni.ro/despre/gala-de-excelenta-invatatorii-seniori-sarbatoriti-in-an-centenar/

 http://monitoruldestiri.ro/tag/ismb/gala-de-excelenta-invatatorii-seniori-sarbatoriti-in-an-centenar-un-proiect-al-primariei-capitalei-actualitate-educatie-1778659
http://www.estiri.ro/stire/actualitate/6/45365/gala-de-excelenta-invatatorii-seniori-sarbatoriti-in-an-centenar-un-proiect-al-primariei-capitalei/0/

http://www.astazi.ro/stiri/gala-de-excelenta-invatatorii-seniori-sarbatoriti-in-an-centenar-un-proiect-al-primariei-capitalei-257950557.html
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SENIORI DE BUCUREȘTI
Rezumat în cifre

Număr de ediții: 5
Număr de beneficiari:30.000

Proiectul informativ-educativ 
,,INFO CSMB - Seniori de București” 
s-a adresat seniorilor bucureșteni 
în vederea întâmpinării nevoilor de 
informare ale persoanelor de vârsta 
a treia și sprijinirii inițiativelor 
culturale ale acestora.
Prin intermediul acestui proiect s-a 
dorit asigurarea accesului seniorilor 
la surse credibile de informare cu 
privire la aspectele care marchează 
această etapă a vieții lor, menținerea 
contactului între instituțiile statului 
care se adresează prin activitatea 
lor seniorilor, astfel încât aceștia să 
fie informați asupra proiectelor și 
beneficiilor pe care le pot accesa, 
și totodată, oferirea unui cadru 
mediatic pentru seniorii care doresc 
să își publice creațiile artistice.

Activitățile în cadrul proiectului 
s-au axat pe editarea și distribuirea 
în rândul seniorilor a unei publicații 
tipărite, adresată nevoilor specifice 
etapei de viață pe care aceștia o 
parcurg, dar și dezvoltarea unei 
strategii de publicare a postărilor 
pe pagina de Facebook a CSMB cu 
subiecte de interes pentru aceștia.
,,Seniori de București” este o 
broșură de informații publice și 
de interes general care contribuie 
la creșterea gradului de cultură 
al populației de vârsta a treia 
și la crearea unei tendințe de 
culturalizare a populației vârstnice, 
prin oferirea informațiilor legate 
de evenimentele cultural-artistice 
la care aceștia pot participa, dar 
și prin mediatizarea talentelor 

artistice ale acestora, punându-se 
accent pe beneficiile implicării în 
aceste tipuri de activități. 
Articolele prezente în paginile 
broșurii au fost apreciate de către 
seniorii bucureșteni, care ne-au 
transmis că sunt interesați de 
subiectele și temele abordate, 
totodată, au menționat faptul că 
informațiile prezentate sunt utile și 
benefice pentru ei.
De asemenea, reprezentanții 
instituțiilor partenere ne-au 
comunicat impresii favorabile 
referitoare la broșură și feedback-
urile pozitive din partea 
beneficiarilor înscriși în cadrul 
proiectelor și evenimentelor pe 
care aceștia  le organizează.

PROIECTE ÎN DERULARE
Din cuprins:

CONFESIUNI ARTISTICE

www.cs-mb.ro

VIAȚA la VÂRSTA a TREIA
OMENIE, prin C.A.R.P. OMENIA

SENIORI de 5 STELE

VIETI CENTENARE DE POVESTE

”Ochelari pentru vârsta a treia” , 
”Vieți Centenare”, 

”Împreună de-o viață - 
Aniversarea Căsătoriei 25, 50, 75 ani”

Eveniment aniversar pentru 
5 centenari bucureşteni

SĂNĂTATEA NU ARE VÂRSTĂ
Accidentul vascular cerebral (AVC) 

simptome și prevenție

SENIORI DE BUCURESTI
broșură de informații publice și de interes general

a
Centrului pentru Seniori al Municipiului București

,

Editia 1/2019

PROIECTELE LUNII AUGUST
Din cuprins:

CONFESIUNI ARTISTICE

VIAȚA la VÂRSTA a TREIA

SENIORI de 5 STELE

ÎNGRIJIREA SOCIALĂ A 
VÂRSTNICILOR LA DOMICILIU

SUFLET pentru SUFLET 
SENIOR pentru SENIOR 

,,ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. 
Un test pentru viață” 

REMEMBER Cenaclul Flacara

SĂNĂTATEA NU ARE VÂRSTĂ

JOLT KERESTELY  - ”Copacul” veșnic 
tânăr și puternic al muzicii ușoare 

românești

broșură de informații publice și de interes general

a
Centrului pentru Seniori al Municipiului București

,

Ediţia 3/2019

Acest exemplar se distribuie GRATUIT!
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COMORI MUZICALE ROMÂNEȘTI
Rezumat în cifre

Număr de beneficiari: 358
Număr de artiști implicați: 10

Proiectul ,,Comori muzicale românești” a constat în 
organizarea și desfășurarea unui amplu concert de 
muzică veche, pe scena sălii Savoy a Teatrului Constantin 
Tănase,  susținut de artiști ai scenei muzicale românești 
și tineri interpreți, acompaniați de o orchestră 
profesionistă. Concertul a adus în prim plan muzica de 
odinioară, reprezentată prin valsuri, tangouri, foxtroturi, 
charlestonuri, romanțe, acea muzică care a stat la baza 
evoluției muzicii românești, având o existenţă adulată 
vreme de mai bine de un secol. Pe parcursul celor 3 ore 
de concert, seniorii bucureșteni participanți au avut 
ocazia să fredoneze alături de artiștii invitați melodii 
nemuritoare, care le-au însoțit ani frumoși ai tinereții și 
care s-au bucurat de un real succes în rândul acestora, 
devenind șlagărele muzicii ușoare românești. Printre artiștii invitați în concert s-au regăsit: Domnica 

Sorescu, Nicoleta Vasile, Theodora Manolache, Andrei 
Cocârlea, Geanina Munteanu, Marius Mitrofan, Alina 
Mavrodin Vasiliu, Mădălin Băldău, Cristina Munteanu 
(harpă) și actorul Silviu Biriș cu un recital de poezie 
românească.
Proiectul a urmărit crearea unui context de recreere 
pentru seniorii bucureșteni, în contextul promovării 
artei românești și artiștilor români mai puțin prezenți 
în contextul media actual. 
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CAMPIONI INDIFERENT DE VÂRSTĂ
Rezumat în cifre

Număr de beneficiari:1

Acest proiect a constat în susținerea multiplei 
campioane mondiale Elena Pagu, deținătoare a zeci 
de medalii și trofee, 4 titluri de campioană balcanică, 
5 titluri de Campioană Europeană, 9 de Campioană 
Mondială și care la vârsta de 93 de ani a reușit să 
surprindă o lume întreagă prin performanțele sale 
sportive, prin asigurarea unui echipament sportiv 
profesionist pentru alergare în vederea participării la 
Campionatul European Masters (alergare), în perioda 
04 – 08 septembrie 2019.  
Prin realizările remarcabile în domeniul sportului 
de performanță, doamna Elena Pagu a contribuit la 

promovarea țării noastre în Europa și în întreaga lume. 
Antrenamentul susținut de pe terenul de alergare 
și perseverența de care a dat dovadă pe parcursul 
anilor în vederea menținerii unui stil de viață sănătos, 
reprezintă un model de referință și un exemplu de 
reușită pentru toți seniorii. 
Prin susținerea unui campion cu multiple medalii 
obținute la nivel mondial, am avut oportunitatea 
promovării principiului ,,îmbătrânirii active”, unul 
dintre obiectivele principale CSMB, precum și 
diseminarea în spațiul public a activităților desfășurate 
de către CSMB.
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CĂLĂTORI PRIN ROMÂNIA
Rezumat în cifre

Număr de ediții: 6
Număr de beneficiari: 816

Proiectul „Călători prin România”a 
urmărit derularea unor excursii cu 
tematică culturală unde seniorii 
bucureșteni au beneficiat de o serie 
de activități recreative, ce s-au 
întrepătruns cu cele educaționale, 
în vedera  socializării și relaționării 
participanților. „O călătorie este mai 
mult decât o vizită a obiectivelor 
turistice, e o schimbare profundă 
și permanentă a modului de a 
gândi despre viață.” (Mary Ritter 
Beard).  Călătoriile te învață foarte 
multe despre lume, dar mai ales, 
despre tine. Descoperi că există 
oameni diferiți, obiceiuri diferite, 
devii mai tolerant și trăiești niște 
experiențe de neuitat. De asemenea, 
călătorind ai ocazia de a-ți completa 
cunoștințele, întrucât orice loc pe 
care îl vizitezi are o poveste anume.
Proiectul a constat în organizarea și 

desfășurarea a 6 excursii tematice 
cu durata de 1 zi:  04 iulie 2019 
la Râmnicu Vâlcea, 11 iulie 2019 
la Buzău, 25 iulie 2019 la Brașov-
Râșnov, 01 august 2019 la Vălenii 
de Munte, 08 august 2019 la Sibiu 
și 20 august 2019 la Cetatea Rupea-
Brașov. 
Destinațiile alese au oferit o 
multitudine de obiective turistice 
de o frumusețe rară, fie naturale, fie 
construite de mâna omului:
• Râmnicu Vâlcea: Mănăstirea 
Cotmeana, Mănăstirea Dintr-un 
Lemn, Mănăstirea Govora;
• Buzău: Vulcanii Noroioși, 
Mănăstirea Ciolanu;
• Brașov-Râșnov: Cetatea 
Râșnov, Șcheii Brașovului, tur oraș 
Brașov cu autocarul;
• Vălenii de Munte: Muzeul 
Memorial Nicolae Iorga, Mănăstirea 

Ghighiu, Mănăstirea Zamfira;
• Sibiu: Podul Mincinoșilor, 
Piața Mare, Piața Mică, Catedrala 
Mitropolitană din Sibiu;
• Rupea-Brașov: Cetatea 
Rupea, tur oraș Brașov cu autocarul;
Vizitarea fiecărui obiectiv turistic 
a fost suținută și de prezentări 
ample ale ghizilor cu privire la toate 
aspectele importante și marcante 
despre zonele și instituțiile 
respective, cu accente bazate pe 
contribuția culturală și istorică al 
acestora.
Pe lângă intrarea gratuită la 
obiectivele turistice specifice 
fiecărei zone vizitate însoțiți de ghid 
atestat, beneficiarii  au luat masa de 
prânz la un restaurant unde au avut 
ocazia să participe și la  momente 
artistice. 

ArTiCOLE MEDiA:
https://playtech.ro/stiri/gabriela-firea-program-special-pentru-pensionari-cum-poti-sa-mergi-gratis-in-excursii-prin-tara-27901

https://www.facebook.com/PMBucuresti/posts/1414154485389258
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LA PAS PE PLAIURI ROMÂNEȘTI
Rezumat în cifre

Număr de ediții: 4
Număr de beneficiari: 570

Proiectul ,,La pas pe plaiuri 
românești”a adus în prim plan 
nevoile de socializare și interacțiune 
ale seniorilor într-un context 
educativ, asigurat de vizitarea 
mai multor obiective turistice 
importante ale țării noastre, situate 
în apropierea Bucureștiului.
Vârsta nu este despre cât de bătrân 
ești, ci despre cât de bine te simți. 
Un mod frumos de a te bucura la 
vârsta a treia este prin a călători, 
indiferent de zona aleasă. O excursie 
are rolul de a te deconecta de la 
cotidian, de la rutina de zi cu zi, te 
scapă de momentele de tristețe sau 
neputință, îți aduce experiențe noi, 
prieteni noi și îți îmbunătățește 
starea de sănătate, atât fizică, cât 
psihică. Excursiile aduc beneficii 
inedite și în ceea ce înseamnă 
dezvoltarea personală deoarece 

ne antrenează mintea, schimbăm 
idei, ne lărgim orizonturile și 
legăm prietenii. Seniorii sunt o 
categorie socială specială, iar 
una dintre prioritățile naționale 
este îmbunătățirea calității vieții 
acestora.
Activitățile proiectului au constat 
în organizarea și desfășurarea a 4 
excursii tematice cu durata de 1 zi  
în perioada 30 septembrie 2019 la 
Câmpulung Muscel, 03 octombrie 
2019 la Câmpina, 04 octombrie  
2019 la Sinaia și 08 octombrie 2019 
la Potlogi. Destinațiile alese au oferit 
o multitudine de obiective turistice 
de o frumusețe rară, fie naturale, fie 
construite de mâna omului:
• Câmpulung Muscel: 
Mausoleul de la Mateiaș, Mănăstirea 
Nămăiești; Mănăstirea Negru Vodă;
• Câmpina: Castelul Iulia 

Hașdeu, Valea Doftanei, rezervația 
Glodeasa;
• Sinaia: Castelul Peleș, 
Mânăstirea Sinaia, Casino Sinaia;
• Potlogi: Domeniul Potlogi, 
Mănăstirea Râncăciov; 
Vizitarea fiecărui obiectiv turistic 
a fost suținută și de prezentări 
ample ale ghizilor cu privire la toate 
aspectele importante și marcante 
despre zona și instituția respectivă, 
cu accente bazate pe contribuția 
culturală și istorică ale acestora.
Pe lângă intrarea gratuită la 
obiectivele turistice specifice 
fiecărei zone vizitate, însoțiți de 
ghid atestat, beneficiarii  au luat 
masa de prânz la un restaurant 
unde au avut ocazia să participe și 
la un moment artistic susținut de 
Ayesnor Osmen și Ansamblul Plaiul 
Românesc.
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DEPRINDERI SĂNĂTOASE
Rezumat în cifre

Număr de beneficiari: 353
Număr de ediții: 2

Număr de medici /reprezentanți medicali implicați: 3

Proiectul ,,Deprinderi sănătoase” 
a constat în organizarea și 
desfășurarea unei serii de conferințe 
medicale cu tematici diferite, în 
cadrul cărora seniorii bucureșteni 
au primit din partea specialiștilor în 
domeniile respective, o informație 
corectă și utilă privind manierele 
pe care fiecare individ ar trebui să 
le abordeze în vederea menținerii 
stării de sănătate.
A fost un demers început încă din 
anul 2018 și care s-a bucurat de 
un real succes în rândul seniorilor, 
ținând cont de ocuparea în totalitate 
a locurilor alocate acestui proiect. 
Cele două tematici abordate în 
cadrul celor două conferințe au fost: 
afecțiunile oncologice și incidența 
lor și tehnicile de prim-ajutor, în 
teorie și practică.
Subiectele abordate în cadrul 
conferinței destinată afecțiunilor 
oncologice au cuprins noutăți 

în ceea ce privește investigațiile 
imagistice specifice afecțiunilor 
ocologice, atitudinea pacienților 
față de leziunile apărute, tehnici 
chirurgicale folosite în îndepărtarea 
leziunilor canceroase, modificările 
genetice legate de apariția și 
evoluția cancerului, tratamentele 
sistemice de ultimă generație, 
radioterapie și au reprezentat o 
extensie a programului de screening 
de cancer colorectal.
Conferința medicală care a vizat 
tematica măsurilor de prim 
ajutor în diferite situații a propus 
seniorilor discuții de tip informare 
și dezbatere privind aplicarea 
acestor măsuri și a fost susținută de 
specialiști în domeniu.
Proiectul  a avut ca scop 
întâmpinarea nevoilor de informare 
corectă a seniorilor bucureșteni în 
domenii medicale de interes general 
și promovarea unei abordări 

corecte a informației cu conținut 
medical, susținând astfel conceptul 
unei îmbătrâniri active.
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HORA DIN STRĂBUNI
Proiect realizat în parteneriat cu,,Asociația Doinița Dance Studio” 

Rezumat în cifre
Număr de cursuri de dans: 100 

Număr de beneficiari: 1.322

”Hora din străbuni” – proiect aflat la ediția a II-a, a 
reflectat dorința seniorilor bucureșteni de a se bucura 
pe ritmuri de dans popular, de interacțiune socială cu 
semenii lor, totodată și-au dezvoltat abilitățile motrice 
și aptitudinile coregrafice. În vederea îndeplinirii 
cu succes a activităților, proiectul s-a desfășurat 
în parteneriat cu Asociația Doinița Dance Studio, 
recunoscută prin vasta experiență în organizarea 
de cursuri de dans popular cu coregrafi specializați, 
ansamblul folcloric participând la concursuri și 
festivaluri naționale și internaționale.

Proiectul a constat în organizarea și susținerea unui 
modul de dans popular, cu durata de o oră, săptămânal, 
în fiecare dintre cele 5 cluburi de la nivelul Capitalei 
partenere în cadrul proiectului, între lunile iunie-
octombrie 2019. 
S-au studiat următoarele dansuri, în  funcție și de 
posibilitățile fizice ale participanților: Sârba, Rustem, 
Funda, Țărăneasca, Polcuța, Purata, Jiana, Învârtita, 
Geamparaua, Jocul Bătrânesc, Hora, Breaza, Pomulet, 
Joc De Doi, Învârtita și Tropotita, Brâul, Ițele, Jocul în 
pereche.
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TEATRU PENTRU SUFLET ȘI MINTE
Rezumat în cifre

Număr de cursuri de teatru: 12
Număr de beneficiari: 186

Proiectul ”Teatru pentru suflet și 
minte” s-a bazat pe un concept 
care a oferit prin conținutul lui 
o alternativă la evenimentele și 
acțiunile pentru seniori, printr-un 
program extrem de actual și necesar 
la vârsta a treia. Principalele 
obiective ale programelor de 
dezvoltare personală prin teatru 
au fost: stimularea neurocognitivă, 
prevenirea marginalizării și 

stigmatizării persoanelor de 
vârsta a treia și îmbunătățirea 
calității vieții beneficiarilor acestui 
program, precum și oferirea unui 
mod plăcut de recreere, socializare 
și petrecere a timpului liber.
Au fost realizate 12 ședințe cu o 
durată de 120 de minute, la care 
au participat între 10 – 30 de 
beneficiari, însumând un total 
de 186 de persoane. Sesiunile de 
dezvoltare personală prin teatru 
desfășurate au fost coordonate de 
specialiști în acest domeniu, cu 
competențe în educația non-formală.
În urma participării la atelierele de 
terapie prin teatru, aceștia au avut 
posibilitatea de a se redefini, de 
a experimenta, de a se transpune 
într-un alt mediu și un alt context 
social. 

De asemenea, au experimentat, prin 
intermediul metodelor folosite: 
jocul de rol, metoda simulării, 
storytelling și poezie, posibilitățile 
de acomodare cu dezavantajele și 
limitările pe care le aduce procesul 
de îmbătrânire și de căutarea unor 
noi oportunități.

Implementarea proiectului ,,FLORI DE SÂNZIENE”  
a urmărit celebrarea zilei de 24 iunie, o zi care în 
calendarul popular este cunoscută sub denumirea de 
Sânziene, Drăgaică sau Cap de Vară. Proiectul, încadrat 
în programul Artă pentru Seniori a vizat o abordare 
integrată a elementelor care constituie peisajul 
etnografic al Sărbătorii de Sânziene, în contextul 
celebrării portului popular românesc prin marcarea 
iei, ca și element definitoriu al culturii și meștușugului 
tradițional și a Anului Omagial al Satului Românesc, 
așa cum a fost declarat anul 2019 de către Patriarhia 
Română.

Evenimentul a costat în desfășurarea unui spectacol 
dedicat iei românești prin prezentarea unor articole 
de colecție (ii și elemente ale portului tradițional 
românesc), precum și prin prezentări  ale obiceiurilor 
specifice Sărbătorii de Sânziene, pentru principalele 
zone etnografice ale României. Conceput sub forma 
unui dialog interactiv, evenimentul a oferit posibilitatea 
interacționării între specialiștii în folclor invitați și 
seniorii participanți, pe tema valorilor care constituie 
tezaurul imaterial etnografic al poporului român.

FLOri DE sÂnZiEnE
Rezumat în cifre

Perioada de desfășurare: 24 iunie 2019
Număr de beneficiari: 100
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suFLET pEnTru suFLET
Rezumat în cifre

Număr de activități: 4
Număr de beneficiari: 46

,,Suflet pentru suflet” a fost un 
proiect socio-educativ dedicat 
seniorilor și copiilor încadrați 
în sistemul de protecție socială 
al Municipiului București, fiind 
un demers prin care s-a facilitat 
schimbul intergenerațional între 
persoanele rezidente în centrele 
de îngrijire și copiii din cadrul 
centrelor de suport de la nivelul 
DGASPC, cu scopul de a favoriza 
împărtășirea valorilor care stau 
la baza unei societăți, crearea 
de noi oportunități de implicare 
socială pentru ambele categorii de 
vârstă și încurajarea unei atitudini 
solidare pe cât mai multe paliere 
sociale.
Implementarea proiectului a 
presupus asigurarea contextului 
de relaționare și vizitare între 
persoanele aflate în centrele de 
îngrijire pentru vârstnici și copiii 

din centrele de plasament, prin 
participarea la activități comune.  
Copiii din centrele de plasament au 
vizitat azilele de bătrâni sau cluburi 
de seniori, unde au desfășurat 
activități culturale, educaționale 
și de recreere, de tip dimineți de 
lectură și poezie, cenacluri literar-
artistice, ateliere de creație, audiții 
muzicale, întâlniri cu protagoniștii 
spectacolelor de teatru și film. 

Beneficiarii activităților realizate 
au fost încântați de implicarea și 
de interacțiunea creată în cadrul 
atelierelor și de asemenea, au 
declarat faptul că, a lucra în echipă 
cu copiii a constituit o mare plăcere 
pentru ei. Majoritatea seniorilor au 
apreciat și au solicitat continuarea 
acestor ateliere, arătându-și 
disponibilitatea de a se implica și 
în alte activități similare.

ArTiCOLE MEDiA:
http://www.ancheteonline.ro/2019/08/suflet-pentru-suflet-marea-bucurie-a-comuniunii-dintre-doua-generatii/

https://ultima-ora.ro/suflet-pentru-suflet-emotii-povesti-frumoase-zambete-pe-buze-si-doua-generatii/
https://www.dcnews.ro/proiec-social-dedicat-copiilor-institutionalizarii-si-seniorilor-bucuresteni-din-centre-de-ingrijire_674038.html

https://superbebe.ro/lifestyle/suflet-pentru-suflet-program-social-dedicat-copiilor-institutionalizati-si-seniorilor-bucuresteni/
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Proiectul social „Seniori pentru seniori” a fost dedicat 
persoanelor de vârsta a treia din București și a urmărit 
facilitarea socializării dintre rezidenții căminelor de 
bătrâni cu seniorii activi, respectiv, crearea de noi 
oportunități de implicare socială pentru seniorii activi 
și încurajarea unei atitudini solidare între membrii 
aceleași generații.
Prin acest proiect ne-am adresat seniorilor cazați în 
Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului 
București ,,Academician Nicolae Cajal”, unde sunt 
instituționalizați un număr de 80 seniori cu probleme 
locomotorii și/sau psihice, care au nevoie de companie și 
socializare, cărora ne-am dorit să le oferim oportunități 
de petrecere a timpului liber și de diversificare a 

activităților zilnice, cu scopul de a îmbunătății starea de 
bine și de a contribui la diminuarea efectelor negative 
ale sedentarității. 
În cadrul proiectului s-au organizat 2 activități prin 
intermediul cărora seniorii voluntari s-au întâlnit 
cu seniorii cazați în cadrul căminului în vederea 
interacțiunii și socializării prin intermediul jocurilor 
de societate, dar și participând la un moment artistic 
susținut de artista Anastasia Lazariuc.

sEniOri pEnTru sEniOri
Rezumat în cifre

Număr de activități: 2
Număr de beneficiari: 50

ZIUA UNIVERSALĂ A IEI
Rezumat în cifre

Perioada de desfășurare: 20 iunie 2019
Număr de beneficiari: 85

Număr de artiști: 3 ansambluri folclorice și 3 interpreți de muzică populară
Evenimentul a constat în organizarea a două spectacole 
de cântec și joc popular susținute de ansambluri 
folclorice din țară, într-un cadru reprezentativ pentru 
folclorul românesc, Muzeul Național al Satului Dimitrie 
Gusti. Ansamblurile prezente au oferit tablouri 
muzical-coregrafice care au pus în valoare elemente 
identitare ale regiunii etnofolclorice reprezentate. 
Fiecare concert s-a încheiat prin defășurarea unui 
atelier de dans popular la care au participat toți 
seniorii aflați în public. De asemenea, aceștia au avut 
posibilitatea să viziteze Muzeul Național al Satului 
și să petreacă câteva ore, într-unul dintre cele mai 
liniștite locuri ale Bucureștiului. Având în vedere 
numărul mare de beneficiari înregistrat anul trecut 
la activitățile culturale axate pe arta folclorului și 
anul acesta, printre activitățile CSMB au fost incluse 
programe privind promovarea artelor tradiționale 
și a folclorului românesc, în rândul seniorilor. Este 
binecunoscut interesul față de folclor, manifestat de 
persoanele ajunse la vârsta a treia și mai puțin de 

generațiile mai tinere, acest fapt datorându-se unei 
educații insuficiente asupra rolului și efectelor pozitive 
pe care cunoașterea și valorizarea folclorului le aduce 
în societate și de aceea scopul proiectului a fost 
reconectarea seniorilor la viața satului de odinioară.



www.cs-mb.ro | www.fb.me/senioribucuresti | contact@cs-mb.ro

Proiectul a costat în desfășurarea 
unei serii de spectacole de 
teatru, un demers care a venit în 
întâmpinarea nevoii seniorilor de 
a participa activ la viața culturală 
a Municipiului București. Deși la 
nivelul Municipiului București sunt 
organizate din ce în ce mai multe 
evenimente și acțiuni care au în prim 
plan artele spectacolului de teatru, 
costurile ridicate ale biletelor, 
apariția posibilității achiziționarii 
acestora în mediul online, precum și 
lipsa unor proiecte care să faciliteze 
accesul seniorilor la cultura teatrală, 
îi împiedică pe aceștia să participe 
în mod activ la viața culturală a 
Capitalei.
Pentru seniori, teatrul reprezintă 
o oportunitate de ieșire din 
cotidian, de relaxare, de socializare 
și de întâlnire cu arta și cultura 
autohtonă, promovându-se 
totodată, prin desfășurarea unei 
astfel de activități, conceptul de 
îmbătrânire activă, prin implicarea 
seniorilor în evenimentele societății 
în care trăiesc. Este o ancorare la 
realitatea culturală, care contribuie 
la echilibrul emoțional și sănătatea 
seniorilor, prin eliminarea 
sentimentului de marginalizare și 
prin oferirea unui mod plăcut de 
petrecere a timpului liber. 
Având în vedere faptul că, printre 
obiectivele CSMB, se numără 
desfășurarea de activități socio–
culturale pentru un număr cât 
mai mare de beneficiari, seria 
spectacolelor de teatru au 
oferit posibilitatea seniorilor 
întâlnirii cu unele dintre cele 
mai de mediatizate comedii din 

repertoriul spectacolelor  de teatru 
independent: ,,BOEING, BOEING”, 
,,DEZBRACĂ-TE VREAU SĂ-ȚI 
VORBESC”, “INCĂ NU, DAR O SĂ 
FIE…”.

Comedia ,,BOEING, BOEING” a intrat 
în cea de-a șaptea stagiune teatrală 
la nivel de Capitală, fiind vizionată 
de la premieră și până în prezent 
de peste 60.000 de spectatori. Din 
distribuția spectacolului au făcut 
parte nume sonere ale teatrului 
românesc, actori îndrăgiți de 
seniorii bucureșteni, printre care 
amintim: Aurelian Temişan, Lucian 
Ghimişi, Maria Buză, Monica 
Davidescu, Tania Popa şi Alexandra 
Velniciuc.
Comedia ,,DEZBRACĂ-TE VREAU 
SĂ-ȚI VORBESC” este o continuare a 
comediei ,,Boeing, Boeing”, care i-a 
readus pe aceeași scenă a Teatrului 
Elisabeta pe actorii: Aurelian 
Temișan, Maria Buza, Tania Popa, 
Monica Davidescu, Alexandra 
Velniciuc, Marcelo Cobzariu, Lucian 
Ghimiși, Anca Dinicu.

Piesa “INCĂ NU, DAR O SĂ FIE…” a 
încheiat seria de spectacole punând 
în scenă situații comice irezistibile 
pornind de la intrigile amoroase ale 
personajelor. Din distribuție au făcut 
parte actorii: Bogdan Stanoevici, 
Gabi Costin, Alexandra Velniciuc, 
Monica Davidescu, Vasile Calofir, 
Mirela Stoian, Ștefan Velniciuc, Irina 
Noapteș, Raluca Ghervan, Daniel 
Nuță, Claudia Ene. 

VIAȚA CA O COMEDIE
Rezumat în cifre

Număr de beneficiari: 737
Număr de spectacole:3
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Prima parte a proiectului a constat în organizarea unor 
întâlniri, timp de o lună, în București, Predeal, Prejmer, 
Harman, locații istorice și situri incluse în patrimoniul 
UNESCO, unde seniorii cu abilități plastice au participat 
la o serie de prelegeri despre istoria artei, susținute 
de specialiști în domeniu. Fiecare studiu teoretic s-a 
concretizat prin organizarea unui atelier de creație, 
dedicat temei studiate.
 La finalul celor 17 zile de întâlniri și creație artistică 
s-a organizat un vernisaj cu lucrările realizate, intitulat 
,,Tradiție și identitate românească” în cadrul Mănăstirii 
Antim.
A doua parte a proiectului a avut ca temă principală 
,,Moștenirile brâncovenești”și s-a axat pe descoperirea 
și cunoașterea moștenirii brâncovenești din perspectiva 
complexității artistice și culturale. Cursurile organizate 
au abordat într-o manieră integrată aspectele istorice, 
culturale și religioase care au contribuit la crearea și 
formarea stilului arhitectural brâncovenesc.
Activitățile realizate au presupus vizitarea muzeelor 
și a altor obiective turistice relevante pentru studiul 
diverselor stiluri artistice, dar și o parte practică în care 
s-au desfășurat ateliere de pictură și creație artistică în 
care seniorii au avut ocazia să exploreze arta culorilor 
și a exprimării eului creativ. Cursurile s-au încheiat cu 

expoziții a lucrărilor realizate de participanți în cadrul 
atelierelor.

LUMINA SPAȚIILOR SACRE – MOȘTENIRI BRÂNCOVENEȘTI
Proiect realizat în parteneriat cu ,,ART & HERITAGE ASSOCIATION ROMANIA”

Rezumat în cifre
Număr de activități: 4 ateliere de documentare, 22 ateliere de pictură, 2 workshopuri, 3 expoziții organizate

Număr de beneficiari: 24

ArTiCOLE MEDiA:
https://www.icr.ro/paris/lumina-spatiilor-sacre-mosteniri-brancovenesti-vernisaj-la-paris
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,Remember...Cenaclul Flacăra” a 
fost un proiect cultural dedicat 
seniorilor bucureșteni,  care a  adus 
în prim plan fenomenul artistic 
reprezentat de Cenaclul Flacăra și 
valențele acestuia în cadrul culturii 

și artei românești.
Proiectul a constat în organizarea 
și desfășurarea unui spectacol 
care a readus în atenția publicului 
conceptual Cenaclului Flacăra și 

reprezentațiile marilor artiști ai 
vremurilor de odinioară. Acesta a 
reunit recitaluri ale artiștilor care, 
transpunând pe portativ poeziile 
lui Adrian Păunescu, au prilejuit 
o incursiune în timp, dedicată 
atât celor care au încă nostalgia 
acelor vremuri, amintindu-și 
repertoriul folkiștilor sau foșnetul 
paginilor almanahului „Flacăra”, 
cât și generației tinere, față de care 

avem datoria de a scoate din uitare 
compozițiile care au făcut istorie.
Concertul s-a desfășurat în data 
de 29 august 2019 și a cuprins 
un program artistic muzical 
susținut de Andrei Păunescu și de 
alți 6 interpreți ai muzicii folk – 
reprezentanți ai muzicii Cenaclului 
Flacăra: Ducu Bertzi, Magda Puskas, 
Cristian Buică, Vanghele Gogu, 
Trupa Totuși și Maria Păunescu.

REMEMBER...CENACLUL FLACĂRA
Rezumat în cifre

Număr de concerte: 1
Număr de beneficiari: 400

ArTiCOLE MEDiA:
https://www.b1.ro/stiri/eveniment/remember-cenaclul-flacara-concert-234196.html

https://uzp.org.ro/5407/remember-cenaclul-flacara-2018/
https://sectorul4live.ro/remeber-cenaclul-flacara-gratuit-pentru-seniori/

https://goodnews.info.ro/concert-remember-cenaclul-flacara-sustinut-de-andrei-paunescu-si-invitatii-sai/
http://miscareaderezistenta.ro/muzica/turneul-national-remember-cenaclul-flacara-la-bucuresti-48167.html

https://foto.agerpres.ro/?is_search=1&searchtxt=+Centrul+pentru+Seniori
https://ultima-ora.ro/legende-folk/
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De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii bucureșteni 
au avut din nou ocazia întâlnirii cu muzica de calitate, printr-un 
concert susținut de tenorul Marcel Pavel, soprana Alis Făiniță și 
Nico. Arii celebre din operele marilor compozitori precum Giacomo 
Puccini, Verdi, G.Donizetti s-au îmbinat cu canzonetele napoletane și 
spaniole precum Santa Lucia, Granada,  cu chansonettele franțuzești, 
cu evergreen-urile Americii anilor’50, dar și cu muzica românească 
reinterpretată,  realizându-se astfel o călătorie muzicală fascinantă în 
jurul lumii. Evenimentul și-a propus promovarea culturii muzicale, prin 
crearea unei conexiuni între patrimoniul muzical internațional și cel 
național, evidențiind rolul important jucat de muzicăca formă culturală 
de expresie şi modalitate de punere în evidenţă a culturii întregii lumi, 
precum și crearea unui context de recreere pentru seniori într-o zi 
dedicată lor la nivel mondial.
Seniorii participanți au primit autografe de la artiști și felicitări cu mesaj 
dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. 

SĂRBĂTOAREA SENIORILOR
Rezumat în cifre

Număr de beneficiari: 306 seniori
Număr de artiști implicați: 3 artiști

3 octombrie 2019



www.cs-mb.ro | www.fb.me/senioribucuresti | contact@cs-mb.ro

Proiectul a constat în  organizarea unei serii de 3 
evenimente succesive, în perioada 7 – 9 octombrie 
2019, pentru aproximativ 600 de seniori bucureșteni, 
în contextul aniversării a 560 de ani de la atestarea 
documentară a Municipiului București. Astfel, 
participanții au fost antrenați într-o serie de jocuri 
interactive de cultură generală având ca tematică 
istoria celor 560 de ani de atestare documentară a 
orașului București și 360 de ani de când acesta a devenit 
capitala României. Pe parcursul celor 3 evenimente 
participanții au avut ocazia să își testeze noțiunile 
de cultură generală într-un mod plăcut și recreativ, 
în competiția pentru obținerea titlului cel mai bun 
cunoscător al orașului București.
Evenimentele au fost moderate de actrița Alexandra 
Velniciuc și au inclus momente artistice susținute de 
interpreți consacrați ai scenei românești, actorul Siviu 
Biriș și interpreta de muzică populară Andreea Haisan, 
al căror program muzical a fost în deplină armonie 

cu tematica proiectului. La finalul fiecărui eveniment, 
seniorii câștigători  au fost premiați de reprezentanții 
CSMB cu premii simbolice, coșuri cu produse de toamnă. 

ȘTII UNDE LOCUIEȘTI...560 de ani de București
- concurs de cultură generală –

Rezumat în cifre
Număr de beneficiari: 560

Număr de ediții: 3
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TRIBUT MARILOR ARTIȘTI – ADRIAN ENACHE
Rezumat în cifre

Număr de concerte: 1
Număr de beneficiari: 350

Proiectul  ,,Adrian Enache - Tribut marilor artiști” a 
constat în organizarea și desfășurarea unui amplu 
program cultural, în data de 26 noiembrie 2019, la sala 
de spectacole a Teatrului Elisabeta, fiind un spectacol 
tribut adus marilor artiști ai muzicii ușoare românești, 
ale căror șlagăre nemuritoare au însoțit generații la 
rând, precum: Dan Spătaru, Aurelian Andreescu, Gică 
Petrescu, Mihaela Runceanu, Florian Pittiș, Ioan Ghyuri 
Pascu, Gheorghe Dinică, Ștefan Bănică, Laura Stoica,  
interpretate de unul dintre  artiștii  de renume ai scenei 
muzicii ușoare românești ADRIAN ENACHE, ajuns anul 
acesta la împlinirea a 30 de ani de carieră artistică 
dedicată muzicii românești.
Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Societatea 
Română de Televiziune, urmând ca spectacolul să 
fie difuzat în grila de programe a TVR 2 în perioada 
sărbătorilor de iarnă.
Seniorii prezenți la spectacol au fost încântați de 
prestația artistului, au intonat cântece și refrene 

împreună, aplauzele răsunând neîncetat pe parcursul 
concertului. La finalul evenimentului beneficiarii au 
interacționat cu artistul și invitații prezenți în sală.
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DIALOGUL GENERAȚIILOR
Rezumat în cifre

Număr de concerte: 1
Număr de beneficiari: 111

Proiectul ,,Dialogul generațiilor” a adus în atenția 
publicului crearea unui cadru propice împărtășirii 
talentelor diferitelor generații prin realizarea unui 
concert dedicat seniorilor susținut de un cor format 
din tineri. Tema concertului a cuprins interpretarea 
și prelucrarea operelor corale ale unor compozitori 
români de renume, realizând prin muzică o emoționantă 
călătorie în cultura și tradițiile românești, cu accente 
pe folclorul autentic sau prelucrat.
Evenimentul a constat în organizarea unui concert 
muzical în data de 2 decembrie 2019,  la Sala “Horia 

Lovinescu” a Teatrului Nottara, având la bază conceptul 
unui dialog între unul dintre marii actori ai României - 
Alexandru REPAN și cei aflaţi la începutul ascensiunii 
artistice, membrii Corului de Tineret ALTERNATIV, 
dirijat de Voicu Popescu.
Corul de Tineret ALTERNATIV a interpretat pe 
parcursul a 70 de minute, lucrări și prelucrări corale 
ale unor compozitori români de renume, realizând prin 
muzică o emoționantă călătorie în cultura și tradițiile 
românești, cu accent pe repertoriul din folclorul 
autentic sau prelucrat.
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CAMPIONATUL MONDIAL DE ȘAH PENTRU VETERANI
Proiect realizat în parteneriat cu Federația Română de Șah

Rezumat în cifre
Număr de beneficiari: 350

Centrul pentru Seniori al 
Municipiului București, în 
parteneriat cu Federația Română 
de Șah au organizat cea de-a  XXIX-a 
ediție a Campionatului Mondial de 
Șah pentru Veterani, în perioada 
11 - 24 noiembrie 2019, în cadrul 
căreia au participat peste 350 de 
jucători de șah, cu vârste de peste 50 
de ani din Europa, America de Sud, 
America de Nord, Asia și Australia.
Campionatul Mondial de Șah pentru 
Veterani este una dintre cele mai 
importante competiții din acest 

domeniu, fiind transmisă live pe 
cele mai accesate site-uri dedicate 
șahului din întreaga lume. Printre 
participanții prezenți la această 
ediție s-au regăsit foști campioni 
mondiali și internaționali care au 
ajuns în vârful ierarhiei mondiale 
și personalități ale șahului 
internațional.
Având în vedere tradiția și locul 
ocupat de șahul românesc în 
istoria mondială a ,,Sportului 
minții”, desfășurarea în România 
a acestui campionat a constituit 

o ocazie desosebită pentru 
dezvoltarea șahului autohton și 
pentru promovarea Bucureștiului 
și a României în rândul iubitorilor 
acestui sport din întreaga lume.
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CĂLĂTORIE PRIN BUCUREȘTIUL DE AZI ȘI DE IERI
Proiect realizat cu sprijinul STB S.A.

Rezumat în cifre
Număr de beneficiari: 250

Centrul pentru Seniori al 
Municipiului București în 
parteneriat cu Societatea de 
Transport București a organizat 
călătorii de neuitat prin Bucureștiul 
fascinant.
Obiective frumoase și încărcate de 
istorie și legendă au descoperit cei 
peste 250 de  seniori într-un tur al 
orașului Bucureştiului cu autobuzul 
Bucharest CityTour. 
S-au organizat 5 tururi de oraș, 
pentru a marca sărbătoarea celor 
560 de ani de atestare documentară 
a Bucureștilor şi a celor 360 de ani 
de când a devenit capitala Țării 

Românești! Astfel, timp de aproape 
o oră, de-a lungul a peste 15 km, 
seniorii s-au simțit turiști în orașul 
metropolitan și au putut admira 
cele mai importante obiective 
turistice, istorice, culturale și 
arhitectonice - Casa Presei, Parcul 
Herăstrău, Muzeul Satului, Arcul de 
Triumf, Muzeul Antipa, Muzeul de 
Geologie, Muzeul Ţăranului Român, 
Palatul Victoria, Ateneul Român, 
Muzeul Naţional de Artă, Biserica 
Creţulescu, Palatul Telefoanelor, 
Palatul CEC, Muzeul Naţional de 
Istorie, Palatul Parlamentului, 
Patriarhia Română, Hanul lui 

Manuc, Curtea Veche, Universitatea, 
Spitalul Colţea, Muzeul Municipiului 
Bucureşti, Teatrul Naţional, Muzeul 
Literaturii şi Academia de Studii 
Economice.

ArTiCOLE MEDiA:
https://adevarul.ro/news/bucuresti/capitala-gazduieste-campionatul-mondial-Sah-veteranilor-1_5dcae6865163ec4271f0ec0a/index.html

http://www.bucurestifm.ro/2019/11/12/legendele-sahului-vin-la-campionatul-mondial-de-veterani-din-bucuresti/
http://www.infoziare.ro/stire/19842660/Capitala+g%C4%83zduie%C5%9Fte+Campionatul+Mondial+de+%C5%9Eah+al+Veteranilor

https://www.ziarelive.ro/stiri/seniorii-romani-au-impresionat-la-campionatul-mondial-de-sah-al-veteranilor-editia-xxix.html
https://www.click.ro/news/national/la-85-de-ani-isi-tine-mintea-agera-cu-sah

http://fluierul.ro/jsp/article/indexDisplayArticle.jsp?artid=1580256&title=campionatele-mondiale-de-sah-pentru-veterani-au-debutat-marti-la-
bucuresti

https://www.agerpres.ro/comunicate/2019/11/12/comunicat-de-presa-legendele-sahului-vin-la-campionatul-mondial-de-veterani-din-
bucuresti--401383

https://www.agerpres.ro/sport-intern/2019/11/12/campionatele-mondiale-de-sah-pentru-veterani-au-debutat-marti-la-bucuresti--401900
https://www.amosnews.ro/legendele-sahului-vin-la-campionatul-mondial-de-veterani-din-bucuresti-2019-11-12
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prOiECTE pErMAnEnTE

Proiectul „Premiul și Diploma de Onoare pentru Aniversarea 
Căsătoriei”, este un proiect permanent care constă în acordarea 
unei Diplome de Onoare și a unui premiu financiar familiilor 
care  aniversează împlinirea a 25, 50 și respectiv 75 de ani de 
căsătorie. Conform Hotărârii Consiliului General nr. 312/2018, 
prin care s-a aprobat proiectul, începând cu data de 22 iunie 
2018, familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie urmează 
să primească o Diplomă de Onoare şi un premiu în valoare de 
1.000 de lei,  familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie 
primesc o Diplomă de Onoare și un premiu în valoare de 1.500 
de lei, iar  familiile care împlinesc 75 de ani de căsătorie, vor 
primi o Diplomă de Onoare și un premiu în valoare de 3.000 
de lei. Este o inițiativă valoroasă, care își  propune conștientizarea 
și promovarea importanţei stabilităţii în căsnicie în rândul 
generațiilor tinere prin exemplul oferit de cuplurile aniversate, 
precum și o formă a manifestării respectului și considerației față 
de cei care au știut să depășească împreună încercările vieții și să 
mergă înainte pe un drum comun. Pe parcursul anului 2019 au 
depus dosarele aproximativ 3.000 de cupluri pentru primirea 
premiului și a diplomei de onoare, care se adaugă la cele 1.619 
depuse în anul 2018.
Prin acest proiect, Primăria Capitalei prin Centrul pentru 

Seniori al Municipiului București, susține 
valorile și echilibrul socio-economic al  familiei, 
prin măsuri punctuale de sprijin financiar și 
valorizare publică a celor care se dovedesc a fi 
un exemplu în cadrul comunităților din care fac 
parte.

PREMIU ȘI DIPLOMA DE ONOARE PENTRU 
ANIVERSAREA CĂSĂTORIEI

Rezumat în cifre
Număr de dosare depuse: 3.000
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Proiectul “Lumina Ochilor, cea mai importantă. Ochelari 
pentru vârsta a treia”, este un proiect desfășurat 
permanent, care vine în sprijinul pensionarilor cu 
venituri reduse. Acesta prevede acordarea unui sprijin 
financiar privind decontarea unei perechi de ochelari de 
vedere, în valoare de maximum 250 lei/net, pensionarilor 
domiciliați în Municipiul București care au pensia mai 
mică decât salariul minim net pe economie, adică 1.263 
lei, în conformitate cu prevederile Regulamentuluide 
acordare a sprijinului.  
            Practic, pentru achiziția unei perechi de ochelari, 
va fi decontată suma de maximum 250 lei/net (o singură 
dată/beneficiar), în termen de 45 de zile de la depunerea 
dosarului, care trebuie depus la sediul CSMB în termen 
de 90 de zile de la data achiziționării ochelarilor. 
Principalele condiții care trebuie îndeplinite de către 
solicitanți sunt: 
a) Beneficiarul are domiciliul sau reședința în 
Municipiul București de minimum 5 ani;
 b) Beneficiarul este pensionat în condițiile legii și are 
nivelul pensiei cumulate mai mic decât salariul minim 
net pe economie (1.263 lei); 
c) Beneficiarul are cel puțin 50 de ani împliniți (conform 
R.O.F. CSMB); 
d) Ochelarii sunt achiziționați de la orice operator 
economic, începând cu data de 02.08.2018, data intrării 

în vigoare a H.C.G.M.B. nr. 382/2018; 
e) Ochelarii sunt achiziționați în baza unei recomandări de la medicul specialist.
Proiectul a demarat în data de 17 septembrie 2018, fiind acceptate dosare cu documente fiscale justificative 
datate din 02 august 2018, data intrării în vigoarea H.C.G.M.B. nr. 382/2018, prin care se reglementează punerea 
în aplicare a proiectului. De la data intrării în vigoare a proiectului și până în prezent au fost depuse aproximativ 
1.091 de dosare.

LUMINA OCHILOR, CEA MAI IMPORTANTĂ. OCHELARI PENTRU VÂRSTA 
A TrEiA

Rezumat în cifre
Număr de dosare depuse: 1.091
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VIEȚI CENTENARE
Rezumat în cifre

Număr de dosare depuse: 84

ÎNVĂȚĂTORII SENIORI – SĂRBĂTORIȚI ÎN AN CENTENAR
Proiect realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Rezumat în cifre
Perioada de desfășurare: 14 ianuarie – 14 martie 2019

Număr de beneficiari: 364

Proiectul “Vieți Centenare”este un proiect 
permanent destinat tuturor seniorilor care au 
împlinit vârsta de minimum 100 de ani la data 
intrării în vigoare a H.C.G.M.B. nr. 780/2018 prin 
care s-a adoptat proiectul.
Toți seniorii bucureșteni care au împlinit vârsta 
de 100 de ani sau mai mult, cu domiciliul stabil în 
București, vor primi din partea Primăriei Capitalei, 
prin CSMB, suma de  5.000 de lei net, alături de 
o plachetă onorifică - „un omagiu adus vieții și 
contribuției avute în dezvoltarea societății”.
Potrivit H.C.G.M.B. nr. 780/2018 de adoptare 
a acestui proiect, „prin aceste măsuri propuse, 
se recunoaște contribuția adusă la dezvoltarea 
comunității Municipiului București, cât și respectul 
și prețuirea față de seniorii bucureșteni”.

Proiectul ”Învătățorii seniori - sărbătoriți în an centenar” a debutat în data de 14 ianuarie 2019 și a constat în 
acordarea unei Plachete Onorifice și a unui premiu financiar în 
cuantum de 1.000 de ron net/beneficiar, tuturor cadrelor didactice  în 
exercițiu, care au împlinit cel puțin 40 de ani de activitate pedagogică 
și care au domiciliul sau reședința în Municipiul București de cel 
puțin 5 ani, conform HCGMB 845/2018.
Conform regulamentului condițiile cumulative pentru acordarea 
premiului au fost:
a) Solicitantul are domiciliul sau reședința în Municipiul 
București de cel puțin 5 ani;
b) Solicitantul are o vechime de cel puțin 40 de ani în învățământ 
și se află încă în activitate;
c) Solicitantul a obținut rezultate deosebite în activitatea 
desfășurată cu elevii.
Prin conținutul lui, proiectul a urmărit atât promovarea și 
conștientizarea importanței pe care o are cadrul didactic în evoluția 
formării unei societății a cărei construcție solidă are la bază educația 
primilor ani de școală, cât și oferirea de modele de bună practică, la 
care generația tânără să se raporteze.
În urma validării dosarelor depuse, 364 de dascăli din învățământul 
primar au putut beneficia de premiul și distincția onorifică oferite în 
cadrul acestui proiect.
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ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL.UN TEST PENTRU VIAȚĂ
Rezumat în cifre

Număr de beneficiari: 715
Număr de conferințe medicale: 4

Număr de medici /reprezentanți medicali implicați: 2
Proiectul ,,Învinge cancerul 
colorectal. Un test pentru viață”  
face parte din programul ,,Sănătatea 
nu are vârstă” prin care se dorește 
creșterea gradului de informare al 
seniorilor bucureșteni referitor la 
programele de sănătate, creșterea 
calității vieții acestora, adoptarea 
unui stil de viață sănătos, modalități 
de prevenție, dignostic și 
tratament ale unor boli 
specifice vârstei a treia, 
precum și acces la servicii 
medicale de calitate. 
Scopul proiectului îl 
reprezintă implementarea 
unui program de screening 
pentru cancerul colorectal 
pentru 1500 de seniori 
bucureșteni, prin acordarea 
cu titlu gratuit a unor teste 
medicale specifice FIT. 
Prin implementarea acestui 
proiect se urmărește Planul 
global al OMS pentru 
prevenirea și controlul 
bolilor netransmisibile 
2013-2020  prin o abordare 
multidisciplinară integrată privind 
strategia de prevenire și control 
al cancerului colorectal, de către 
Primaria Capitalei prin Centrul 
pentru Seniori al Municipiului 
București (CSMB), în parteneriat 
cu Asociația ”Sănătate pentru 
Comunitate” și NeoLife Medical 
Center – Romania. De asemenea, 
prin proiect se dorește creșterea 
gradul de conștientizare cu privire 

la importanța existenței unui stil 
de viață sănătos și gestionarea 
factorilor de risc.  
Astfel, un număr de 1500 de seniori 
bucureșteni aflați în grupa de 
risc, persoane peste 55 de ani, cu 
posibilitatea creșterii numărului 
de beneficiari ai programului până 
la 5.000 de persoane, vor beneficia 

cu titlu gratuit de teste medicale 
specifice în depistarea cancerului 
colorectal. Testul imunochimic fecal 
(Testul FIT) reprezintă o metoda de 
screening non-invazivă importantă 
și eficientă, care poate fi făcut în 
intimitatea propriei locuințe și care, 
din păcate, nu este îndejuns de 
promovat la nivel național. 
Testele FIT primite de beneficiari 
în baza unor vouchere sunt 
prelucrate la laboratoarele 

specializate ale Centrului Medical 
Neolife. În eventualitatea apariției 
unei suspiciuni,  beneficiarii 
vor fi direcționați către medicii 
specialiști în vederea efectuării 
unei endoscopii sau colonoscopii 
și a analizelor anatomopatologice. 
Tot acest parcurs este oferit cu 
titlu GRATUIT, costurile necesare 

derulării programului 
fiind suportate integral 
de către instituțiile 
partenere.
Proiectul se desfășoară 
în mai multe etape 
care cuprind acțiuni de 
promovare a proiectului 
în cadrul grupului țintă 
(comunicat de presă, 
conferințe pe teme 
medicale, difuzarea de 
materiale informative 
în mediul online, audio-
vizual și presa scrisă); 
identificarea, selectarea și 
înscrierea grupului țintă 
în cadrul programului; 

organizarea unor conferințe 
medicale de informare referitoare 
la utilizarea testelor FIT; procurarea 
și efectuarea testelor de către 
beneficiari, prelucrarea testelor și 
obținerea rezultatelor; preluarea 
pacienților identificați cu probleme 
de sănătate și direcționarea 
acestora către specialiști în 
domeniu; diseminarea rezultatelor 
și evaluarea proiectului.

PROIECTE  ÎN DESFĂȘURARE
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