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Seniorii Capitalei merită respect și considerație!
	 Am	 înființat	 Centrul	 pentru	 Seniori	 al	 Municipiului	 București	 din	 respect	 și	 
considerație	pentru	seniorii	din	viața	noastră,	cei	care	au	creat	în	anii	pe	care	acum	îi	
poartă	pe	umerii	lor	oameni	și	lumi,	indiferent	de	cât	de	greu	le-a	fost.

	 Vă	 asigur	 că	 mereu	 voi	 fi	 aproape	 de	 seniorii	 Capitalei,	 de	 problemele	 și	 
dorințele	lor,	pentru	a	le	oferi	împliniri	și	bucurii	chiar	și	la	vârsta	a	treia!

Primar General
Gabriela FIREA



Mai multe informații privind aceste proiecte și regulamentele de aplicare, puteți afla accesând:  
Site:	http://www.cs-mb.ro/aniversare-casatorie	
http://www.cs-mb.ro/proiect-vieti-centenare

http://www.cs-mb.ro/proiect-ochelari-pentru-varsta-a-treia
FB:	https://facebook.com/senioribucuresti/	

Tel:	0755.045.777	/	0755.061.885	/	0784.227.489	/	0763.315.177	/	0761.336.39

proiecte În derulare

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

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

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

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

pentru ANIVERSAREA CĂSĂTORIEI
25, 50, 75 ANI  

VIEȚI CENTENARE
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proiectele lunii iunie

organizarea	 de	 spectacole	 de	 teat-
ru,	 special	 pentru	 seniori:	 ”Boeing,	
Boeing”	 și	 ”Dezbracă-te,	 vreau	 să-
ți	 vorbesc!”,	 ambele	 scrise	 de	 Marc	
Camoletti,	în	regia	lui	Șerban	Puiu.	
Comedia	 “Boeing	 Boeing”	 deține	
un	 record	 de	 Guinness	 Book	
pentru	 cea	 mai	 jucată	 piesă	
franțuzească	 la	 nivel	 mondial.	 
Cu	 intense	 răsturnări	 de	 situație	 și	
quiproquo-uri	surprinzătoare,	comedia	
”Dezbracă-te,	vreau	să-ți	vorbesc!”	
(titlul	original	“Don’t	dress	for	dinner”)	
a	fost	jucată	și	aplaudată	pe	cele	mai	
importante	scene	de	teatru	din	lume.

un	liant	între	minte,	trup	și	suflet,	gândite	ca	
un	 laborator	care	promoveză	exprimarea	de	
sine,	într-un	mediu	aparte,	prin	explorare	și	
experimentare,	 promovând	 procesul	 de	
îmbătrânire	activă.	Susținute	de	specialiști	 în	
artele	spectacolului	de	teatru,	aceste	cursuri	
se	vor	desfășura	în	săli	de	teatru,	locuri	ideale	
pentru	astfel	de	activități	colective	bazate	pe	
cooperare,	coordonare,	conlucrare	și	comunicare.	
Accentul	fiecărui	curs	este	pus	pe	relațiile	
interumane,	atât	de	importante	în	dezvoltarea	
personală,	chiar	și	la	vârsta	a	treia.

Cursuri de dezvoltare personală prin teatru, 

care	 se	 desfăşoară	 la	 sediile	 cluburilor	 de	
seniori	de	 la	nivelul	Municipiului	București	şi	
prin	care	seniorii	vor	putea	învăța	și	deprinde	
jocurile	tradiționale	românești	din	toate	
regiunile	țării.

Cursuri de dansuri populare

EDUCAȚIA NU ARE VÂRSTĂ

ARTĂ pentru SENIORI

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

	 Pensionarii	bucureșteni	beneficiază	din	data	
de	12	februarie	2019	de	carduri	de	călătorie	gratuite	
pe	mijloacele	de	transport	de	suprafață.	
Cardurile	vor	fi	transmise	prin	poştă	după	validarea	 
documentelor,	 iar	 pensionarii	 pot	 solicita	 
card	gratuit	și	pentru	un	însoțitor.					  
 
Adresa:	Bdul.	Dinicu	Golescu	nr.1,	sector	1
Telefon:	021.307.41.80	
e-mail:	info@stbsa.ro,	office@stbsa.ro
webite:	www.stbsa.ro	
program	de	lucru:	luni	-	vineri:	7:00-15:00

	 Au	 fost	 deja	 realizate	 lucrări	 de	 reabilitare	
în	 toate	 cele	 12	 parcuri	 aflate	 în	 administrarea	
Primăriei	Capitalei:	reparații	mobilier	urban,	lucrări	
de	întreținere	arbori	și	spații	verzi,	inclusiv	la	cele	
de	pe	aliniamentul	stradal.

	 Locuitorii	și	turiștii	pot	să	redescopere	farmecul
Bucureștilor	 de	 odinioară	 și	 să	 afle	 noutăți	 
despre	Capitala	României,	la	Punctul	de	Informare	 
Turistică,	 amenajat	 în	 Pasajul	 Universității.	 
 
Program	de	funcționare:	
Luni	-	Duminică:	10.00-18.00

	 Primăria	 Municipiului	 București	 continuă	 
lucrările	de	refacere	și	modernizare	la	patinoarul	
artificial	olimpic	din	incinta	Complexului	Sportiv	
”Lia	 Manoliu”,	 pentru	 realizarea	 unui	 spațiu	
modern,	 dotat	 si	 echipat	 la	 standarde	 înalte	 de	 
calitate.	Noul	patinoar,	cu	o	suprafață	desfășurată	
de	aproximativ	9500	mp	va	avea	o	capacitate	de	
3100	de	 locuri	 și	 se	va	adresa	atât	 sportivilor	de	
performanță,	cât	și	publicului	pasionat	de	
sporturi	pe	gheață

STB S.A. - Transport public gratuit 
pentru pensionari

Reabilitarea parcurilor și spațiilor verzi

Punct de Informare Turistică

Patinoarul ”Mihail Flamaropol”

Surse foto: t2t.ro, manager.ro, rador.ro, Airbnb.ro, pmb.ro, terve.su paG 05



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

	 rezolvă	o	problemă	veche	a	relocării	unei	părți	a	spitalului 
Caritas,	 care	 a	 fost	 desființat.	 Pentru	 asigurarea	 serviciilor	
medicale	aferente	numărului	total	de	341	de	paturi	și	pentru 
crearea	unor	condiții	de	desfășurare	a	actului	medical	la	nivelul	
standardelor	în	vigoare,	se	impune	dezvoltarea	și	reorganizarea 
spitalului.	 Valoarea	 totală	 a	 investiției	 alocată	 din	 bugetul	
Primăriei	 Capitalei,	 prin	Administrația	 Spitalelor	 și	 Serviciilor	
Medicale	este	de	100	milioane	euro.	Proiectul	presupune	lucrări 
de	modernizare	și	extindere	a	unor	spații	medicale,	inclusiv	
la	 Compartimentul	 de	 Primiri	 Urgențe,	 de	 mansardare	 și	 
supraetajare	a	spitalului	situat	pe	Şos.	Panduri	nr.	20.	

	 Primăria	Capitalei	a	lansat	în	testare	patru	aplicații	
pentru	telefonul	mobil	cu	sistem	de	operare	iOS	sau	Android 
privind	transportul	public	(infoSTB),	parcările	publice	(Parking), 
problemele	 de	 trafic	 (Trafic	 alert)	 și	 persoanele	 aflate	 în	 
dificultate	(Social	alert).	Prima	aplicație	este	pentru	informații	 
privind	circulația	mijloacelor	de	transport	în	comun,	a	doua	
este	pentru	plata	online	sau	prin	SMS	a	parcărilor,	a	treia	pentru 
a	 reclama	 probleme	 din	 trafic,	 iar	 ultima	 pentru	 a	 sesiza 
persoanele	 aflate	 în	 dificultate	 și	 care	 este	 deservită	 prin	
intermediul	 Direcţiei	 Generale	 de	 Asistenţă	 Socială	 a	 
Municipiului	Bucureşti.	Cele	patru	aplicaţii	mobile	sunt	deja	
disponibile	şi	se	află	în	faza	de	testare.

 „Cele 106 ambulanțe pe care le-am achiziționat pentru  
Serviciul de Ambulanță București Ilfov au fost livrate! Mai 
mult decât atât, deși în momentul semnării contractului, 
termenul asumat a fost finele lunii iulie 2019, am reușit, 
față de termenul inițial agreat, să avem aceste ambulanțe  
cu aproape 4 luni mai devreme!”	 -	 a	 declarat,	 Primarul	
General,	 Gabriela	 Firea.	 Următorul	 pas	 este	 predarea 
către	 Serviciul	 de	 Ambulanță	 București	 Ilfov	 a	 celor	
106	 ambulanțe.	 Cu	 ajutorul	 acestor	 noi	 ambulanțe	 
se	va	suplimenta	capacitatea	de	intervenție,	iar	ambulanțele	 
care	nu	mai	fac	față	cerințelor,	urmează	a	fi	înlocuite.

	 Locuitorii	Capitalei	vor	beneficia	de	internet	gratuit 
în	spațiile	publice	precum	parcuri,	piețe,	clădiri	publice,	
biblioteci,	muzee,	anunț	făcut	de	Primăria	Capitalei,	după	
ce	Comisia	Europeană	a	acceptat	cererea	de	participare	 
a	Municipalității	la	inițiativa	WiFi4EU.	Această	platformă	
nu	 va	 conține	 publicitate	 comercială	 și	 nu	 va	 utiliza	
date	 cu	 caracter	 personal	 sau	 în	 scopuri	 comerciale.	 
De	asemenea,	rețelele	WiFi	vor	fi	ușor	accesibile	și	vor	 
folosi	echipamentele	de	cea	mai	bună	calitate	disponibilă,	 
pentru	a	asigura	o	conectivitate	de	mare	viteză.	

Extinderea Spitalului Clinic 
”Prof.Dr. Theodor Burghele”

Bucureştiul devine ”smart”

Primăria Capitalei a achiziționat 106 
ambulanțe care au fost livrate cu aproape 4 
luni mai devreme și urmează să fie predate 

Serviciului de Ambulanță București Ilfov

Internet gratuit pentru bucureșteni.

Surse foto: t2t.ro, manager.ro, rador.ro, Airbnb.ro, pmb.ro, terve.supaG 06



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

vieți centenare de poveste

 La 99 de ani a survolat Arcul de Triumf la manșa avionului 
Yacărilor acrobaţi cu ocazia paradei de 1 Decembrie, după ce 
făcuse acelaşi lucru în anul 1946, de ziua Regelui Mihai. Pe 5 
februarie 2019, la împlinirea vârstei de 100 de ani, Generalul 
(rtr) Ion Dobran, as al aviației de vânătoare care, în timpul 
celui de-al Doilea Război Mondial a participat la 340 de misiuni 
de luptă, a avut parte de 74 lupte aeriene, a doborât 11 avioane 
inamice și a fost el însuși doborât de trei ori, a fost sărbătorit 
alături de alți patru bravi centenari de către Primăria  
Capitalei, prin Centrul pentru Seniori al Municipiului București. 
 
 Prin	proiectul	“Vieți	centenare”	demarat	pe	10	decembrie	
2018	se	acordă	placheta	onorifică	şi	un	premiu	 în	valoare	de	
5.000	de	lei	net	de	beneficiar,	tuturor	persoanelor	care	au	
împlinit	cel	puţin	100	de	ani	de	viaţă,	în	semn	de	preţuire	pentru 
contribuţia	pe	care	au	avut-o	la	dezvoltarea	societăţii.	Generalul	 
locotent	 (rtr)	 Ion	 Dobran	 și	 alți	 patru	 Seniori	 Centenari,	 trei	 
veterani	de	război,	Generalii	de	brigadă	(rtr)	Vasile	Damian

(25	 octombrie	 1918)	 şi	 Nicolae	 Ionescu	 (10	 decembrie	 1918),	 locotenent	 (rtr)	 Dumitru	 Gal	
(25	 ianuarie	 1915)	 şi	 celebrul	 pilot	 de	 raliuri	 Marin	 Dumitrescu	 (19	 ianuarie	 1919)	 au	 fost	 
sărbătoriți	 cu	 ocazia	 unei	 gale	 dedicate	 lor.	 Gazdele	 evenimentului	 au	 fost	 Alexandra	 Dobre,	 
Director	General	al	Centrului	pentru	Seniori	al	Municipiului	București	 și	prezentatorul	Octavian	 
Ursulescu.

	 Alături	de	generalul	Ion	Dobran	s-a	aflat	și	
scriitorul,	general	(rtr)	Radu	Theodoru,	fostul	său	
elev;	ei	sunt	ultimii	doi	supraviețuitori	ai	Flotilei	I	
Aeriene	Române	în	cel	de-al	Doilea	Război	Mondial.	 

 “Felicit Primăria Municipiului București care s-a 
gândit să îl omagieze pe acest fenomen al aviaţiei 
mondiale. Cred că trăim astăzi un moment istoric 
pentru aviaţia militară română!”	–	Radu Theodoru. 
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vieți centenare de poveste

	 Născut	 de	 Ziua	 Armatei	 (25	 octombrie	 1918),	 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	(1941	–	1944)	cu	Regimentul	8	Infanterie	Buzău,	în	
Campania	de	Est	(Cotul	Donului,	Rusia)	şi	Campania	de	Vest	(Ungaria),	 
unde	a	fost	grav	rănit.	

	 Veteranul,	 la	 propriu	
și	 la	 figurat,	 Locotenent	
(rtr)	 Dumitru	 Gal,	 care	 a	
împlinit	 104	 ani	 a	 luptat	
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	a	fost	
decorat	cu		Ordinul	Coroana	
României,	 Ordinul	 Steaua	
României	 și	 a	 luptat	 pe	
front	în	Campania	de	Vest	
-	 Ungaria,	 Cehoslovacia,	
1944.

	 Simbol	al	motorsportului	românesc,	Marin	Dumitrescu	a	doborât	
record	după	record	în	cariera	sa	de	peste	trei	decenii	și	a	rămas	în	
istorie	ca	un	pionier	al	raliului	românesc.	„Sunt	singurul	civil	din	această	
onorantă	adunare…	Despre	viața	dedicată	maşinilor	şi	motocicletelor,	
curselor	și	raliurilor,	aş	avea	multe	de	spus.	Mă	simt	foarte	bine	la	cei	
100	de	ani	ai	mei,	vă	mulţumesc	pentru	această	seară	frumoasă	şi	
pentru	premiul	oferit	şi,	domnilor	generali,	vă	doresc	să	vă	mai	văd	
încă	o	dată	pe	aici!”.	Maestru	al	Sportului,	cu	36	de	titluri	de	campion	
național	în	competițiile	auto-moto,	decorat	cu	Ordinul	Național	
Serviciul	Credincios	în	grad	de	Cavaler	„în	semn	de	apreciere	deosebită	
pentru	întreaga	sa	activitate,	pentru	eforturile	susținute	de	a	promova
automobilismul	sportiv	românesc,	a	debutat	în	1945.	În	1978	a	scris	
autobiografia	“Un	Sfert	De	Veac	La	Volanul	Bolizilor”,	iar	în	2016	a	lansat	
documentarul	despre	viața	și	activitatea	sa	sportivă,	“Cursa	Vieții	Mele”.		

	 Proiectul	VIEȚI	CENTENARE,	o	inițiativă	
a	Primarului	General,	Gabriela	Firea,	prin	
Centrul	 pentru	 Seniori	 al	 Municipiului	 
București	 a	 debutat	 în	 anul	 2018	 cu	 un	
moment	 emoționant:	 primul	 senior	 -	
Colonel	 (rtr)	 Corneliu	 Aluneanu,	 născut	
pe	 30	 aprilie	 1916,	 veteran	 de	 război,	
care	 a	 ținut	 să	 depună	 personal	 dosarul	
aferent	 proiectului,	 împlinise	 103	 ani!	 
Domnia	sa	s-a	declarat	încântat	de	faptul	că	
s-a	bucurat	de	”acest	proiect	generos	prin	
care,	Primarul	General,	Gabriela	Firea,	
dovedește	 încă	o	dată	 că	nu	 îi	 uită	pe	 cei	
mai	 în	 vârstă	 seniori”.	 Pe	 18	 decembrie	
2018,	Primarul	General,	Gabriela	 Firea,	 i-a	
oferit	 în	 cadru	 festiv	 Placheta	 Onorifică,	 
alături	 de	 alți	 doi	 veterani	 de	 război,	 
Căpitan	 (rtr.)	 Nica	 Ștefan	 și	 Colonel	 (rtr.)	
Ghiață	 Vasile	 ”pentru	 faptele	 remarcabile,	
care	au	contribuit	la	întărirea	sentimentului 
de	 unitate	 și	 respect	 pentru	 valorile	 
trecutului”.
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seniori de 5 stele
 Pe Alina Mavrodin Vasiliu, Director Artistic al longevivului Festival Național de  
Interpretare şi Creaţie „Crizantema de aur”, ajuns în 2018 la a 51-a ediție și Director al  
Centrului Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței” Târgoviște, am reîntâlnit-o cu ocazia 
celor două ediţii ale spectacolului ROMANȚA NE UNEȘTE, evenimente culturale de excepție, 
găzduite de Teatrul de Revistă “Constantin Tănase” şi oferite  Seniorilor de Primăria  
Capitalei, prin CSMB.

	 Romanţa	este	mai	mult	decât	o	extensie	a	
sufletului,	înseamnă	nostalgie,	speranță,	lacrimă,	
dragoste,	suflet,	tristețe	și	visare;	ea	exprimă	dorul	
şi	 iubirea,	 bucuriile,	 dezamăgirile	 şi	 speranţele	 
ce	au	plămădit	un	gen	muzical	atât	de	drag	seniorilor.	 
”Romanța	e	sufletul	românesc	pe	note	muzicale”	
–	spunea	 “Regina	Romanţelor”,	 Ioana	Radu,	cea	
care,	alături	de	nume	precum	Cristian	Vasile,	Jean	
Moscopol,	Gică	Petrescu,	 Ileana	Sărăroiu,	Maria	
Tănase	 sau	Mia	 Braia,	 au	 contribuit	 la	 scrierea	 
istoriei	unui	gen	muzical	care,	și	datorită	publicului 
spectator,	nu	va	muri	niciodată.

	 “Împreună	 cu	 Primăria	 Capitalei	 și	 Centrul	 pentru	 Seniori	 al	 Municipiului	 București	 am	 oferit	 
eniorilor	bucureșteni	un	buchet	superb	de	crizanteme	muzicale	culese	din	creaţia	marilor	compozitori	
dedicaţi

	 Câștigătoare	în	1987	a	Trofeului	de	Interpretare 
la	Festivalul	de	la	Mamaia	și	a	Trofeului	popularei	 
emisiuni	 -	 concurs	 ”Steaua	 fără	 nume”,	 
prezentatoare	 a	 ediției	 1991	 a	 Festivalul	 
”Crizantema	de	Aur”	și	câștigătoare	în	1992	a	ediţiei	 
internaționale,	secțiunea	”Șansonete”,	supranumită	 
de	 portughezi	 ”Ambasadoare	 a	 fado-ului	 în	
România”,	 Alina	 Mavrodin	 Vasiliu	 este	 și	 omul	
care	 luptă	pentru	promovarea	Romanţei,	 un	gen	 
muzical	 aflat	 în	 geneza	 Imnului	 Național	 
al	României.	Ea	susține	demersul	cultural	naţional	
şi	 internaţional	 de	 includere	 a	 Romanţei	 în	 Lista	
Reprezentativă	UNESCO	a	Patrimoniului	
Cultural	Imaterial	al	Umanităţii.

	 						acestui	gen	de	
patrimoniu	 al	 culturii	
naţionale.	 Doar	 spiritele	
alese	 susțin	 cu	 adevărat,	 
necondiționat	 ,	 muzica	
și	 poezia	 românească	 ce	 
slujesc	dragostea	de	țară,	de	
locurile	 natale,	 de	 valorile	
creștine,	morale	și	spirituale	
ale	 poporului	 român”	 –	 a	
spus	Alina	Mavrodin.

Foto:	Alina	Mavrodin	Vasiliu

Foto:	Sala	Savoy	-	Teatrul	de	Revistă	“Constantin	Tănase”

Foto:	Spectacolul	“Romanța	ne	uneşte”,	un	proiect	al	Primăriei	Capitalei,	
prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	Bucureşti. paG 09
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viața la vÂrsta a treia
OMENIE, prin C.A.R.P. OMENIA

 Partener activ în domeniul serviciilor oferite persoanelor vârstnice, Asociația Casa 
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor OMENIA București este o organizație neguvernamentală, 
apolitică, nonprofit și de caritate, care are ca scop oferirea de asistență materială, 
financiară și socială membrilor săi, contribuind astfel la protecția socială a acestora. În 
prezent C.A.R.P. OMENIA Bucureşti numără peste 54.000 de membri. 
	 Fie	că	este	vorba	despre	ajutoarele	financiare	şi	materiale	(pachete	cu	alimente)	nerambursabile,	de	
asigurarea	de	mijloace	ajutătoare	de	mers	(fotolii	rulante,	cârje,	bastoane,	cadre	metalice)	celor	cu	probleme	 
locomotorii,	de	servicii	medicale	(de	exemplu,	fiecare	membru	al	Asociației	are	dreptul,	o	dată	pe	an,		la	compensarea 
parțială	 a	 cheltuielilor	 de	 tratament	 în	 spital	 sau	 stațiune,	 indiferent	 de	 valoarea	 pensiei),	 de	 reparații	 şi	 
recondiționări	 şi	 chiar	 de	 înfrumusețare	 la	 preţuri	 modice,	 această	 organizaţie	 este	 partener	 de	 tradiţie	 al	 
Centrului	 pentru	 Seniori	 al	 Municipiului	 Bucureşti.	 “Colaborăm	 cu	 toate	 instituțiile	 publice	 ale	 Capitalei,	 cu	 
organizațiile	guvernamentale	și	neguvernamentale,	fundațiile,	asociațiile,	cultele	religioase,	societățile	
comerciale	și	persoanele	fizice	care	 își	propun	ca,	alături	de	noi,	 să	sprijine	persoanele	de	vârsta	a	 treia”	 -	a	
declarat	Gheorghe	Chioaru,	președintele	C.A.R.P.	OMENIA.	În	luna	ianuarie	cu	ocazia	Galei	Seniorilor	de	5	Stele,	
eveniment	organizat	de	Primăria	Capitalei	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	București,	în	parteneriat	cu	
Asociația	“Cultură,	Educație,	Tradiție	și	Spiritualitate”,	a	conferit	domnului	Gheorghe	Chioaru,	președintele	C.A.R.P.	
OMENIA	premiul	pentru	activitatea	remarcabilă	desfăşurată	 în	slujba	seniorilor	bucureșteni.	 În	acest	context,	
Alexandra	Dobre,	director	general	CSMB	a	afirmat:	”Vreau	să	felicit	Asociația	C.A.R.P.	OMENIA	București	pentru	 
întreaga	 activitate	 şi	 să	 remarc	 activitatea	domnului	 președinte	Gheorghe	Chioaru	 și	 a	 echipei	 sale	 care	 fac	
niște	lucruri	minunate.	Cred	că	fiecare	dintre	noi	ar	trebui	să	se	implice	și	să-i	ajute	mai	mult	pe	seniorii	aflați	în	 
nevoie!”

Adresa	C.A.R.P.OMENIA	București:	Str.	Amurgului	nr.	53,	sector	5	/	Telefon:	021.423.17.49	/	
email:	carp.omenia@yahoo.com	/	program	de	lucru:	luni	-	vineri:	07.30	–	17.30

Sursa	foto:	C.A.R.P.	OMENIA
Foto:	Gheorghe	Chioaru,	
preşedinte	Asociația	C.A.R.P.	OMENIA	Bucureşti



sănătatea nu are vÂrstă
Accidentul vascular cerebral (AVC) – simptome și prevenție

Cum recunoaștem accidental vascular cerebral?

Apariția accidentului vascular cerebral poate fi prevenită prin: controlul	tensiunii	arteriale	(valorile	mari	
cresc	riscul	AVC),	al	greutății	corporale	(obezitatea	și	complicațiile	ei	sporesc	riscul	de	AVC)	și	diabetului,	evitarea	
sau	consumul	moderat	de	alcool	și	tutun,	reducerea	consumului	de	sare	și	zahăr	cu	înlocuirea	acestuia	cu	
zahăr	brut,	miere	sau	îndulcitori	naturali,	înlocuirea	cafelei	cu	ceai	verde,	folosirea	plantelor	sau	a	remediilor	pe	
bază	de	plante	ce	susțin	activitatea	cerebrală	menținând-o	în	parametri	optimi:	Ginko	Biloba,	rozmarin,	roiniță.

Apare	atunci	când	fluxul	sanguin	de	 la	nivelul	creierului	se	blochează	sau	atunci	când	un	vas	de	sânge	de	 la	 
nivelul	creierului	se	sparge.	Producerea	AVC-ului	întrerupe	fluxul	sanguin	către	creier,	ceea	ce	împiedică	
oxigenarea	celulelor,	ducând	la	moartea	acestora.	Un	accident	cerebral	vascular	reprezintă	o	urgență	medicală	
ce	necesită	o	intervenție	rapidă.	

Vederea	înceţoşată	sau	vederea	dublă,	confuzie	sau	dificultate	la	vorbire,	amorţirea	feței,	a	unui	braţ	sau	a	
picioarelor,	 ameţeală	 sau	 pierderea	 echilibrului,	 durerea	 subită	 la	 nivelul	 braţelor,	 picioarelor	 sau	 pieptului,	
simptome	clasice	de	oboseală	și	palpitațiile	fără	motiv	sau	sughiţul	inexplicabil.

Info	utile:		
Spitalul	Clinic	de	Urgență	”Bagdasar-Arseni”	-	Șos.	Berceni,	nr.12	/	Telefon:	021.334.30.25/26/27.	
Spitalul	Clinic	de	Psihiatrie	„Profesor	Doctor	Alexandru	Obregia”,	Șoseaua	Berceni	nr.	10	/	Telefon:	021.334.40.25,	
0770.415.316.	
Institutul	Național	de	Neurologie	și	Boli	Neurovasculare,		Şos.	Berceni,	nr.	10-12	/	Telefon:	021.334.30.04,021.334.38.34.	
Spitalul	de	Urgență	Floreasca	-	Calea	Floreasca	nr.	8	/	Telefon:	021.317.01.21		
Spitalul	Universitar	de	Urgență	-	Splaiul	Independenței	nr.	169	/	Telefon:	021.318.05.19;	021.318.05.23/45.	
Spitalul	Universitar	de	Urgenţă	Militar	Central	“Dr.	Carol	Davila”	-	Str.	Calea	Plevnei	nr.	134	/	Telefon:	021.312.14.58.	
Spitalul	Universitar	de	Urgenţă	Elias,	Bdul.	Mărăști	nr.	17	/	Telefon:	021.316.16.00	
Spitalul	Clinic	de	Urgență	”Sfântul	Ioan”	-	Șos.	Vitan	Bârzești	nr.	13	/	Telefon:	021	334.51.90	/	70

Foto:	Seria	de	conferinţe	“Sănătatea	nu	are	vârstă”,	organizate	de	Primaria	Capitalei,	prin	CSMB.
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 …ne farmecă, ne cucerește, ne oferă șanse și soluții sau ne obosește până la exasperare!  
Îl putem iubi sau detesta pentru o mulțime de motive, dar nimeni nu rămâne indiferent în 
fața aerului său boem, patriarhal și, totodată, modern. La venerabila vârstă de 560 de ani, 
Bucureștiul rămâne un oraș punte între nou și vechi, între viața balcanică, relaxată și cea  
europeană, modernă, supusă permanent schimbărilor.

Fântânile arteziene – o punte între vechi și nou 

	 Pulsul	orașului	se	simte	cel	mai	bine	în	stradă,	în	centrul	orașului	unde,	dintotdeauna,	a	existat	o	inconfundabilă	
viață	a	străzii	marcată,	în	special,	de	repere	arhitecturale	care	îmbină	vechiul	și	noul.	Cel	mai	nou	reper	urban	al	
Bucureștiului,	fântânile	arteziene	din	centrul	orașului,	moștenire	a	perioadei	comuniste,	au	fost	inaugurate	în	
cadrul	momentului	istoric	al	Centenarului,	devenind	un	punct	de	atracție	turistică	și	un	loc	de	promenadă	atât	
pentru	cei	tineri,	cât	și	pentru	seniorii	bucureșteni.	Lansarea	fântânilor	arteziene	ca	obiectiv	turistic	a	avut	loc	pe	
data	de	20	septembrie	2018	printr-un	spectacol	multimedia	de	mare	amploare	al	Orchestrei	Simfonice	București	
sub	bagheta	dirijorului	Tiberiu	Soare.	Spectacolului	inaugural	intitulat	„Simfonia	Apei”	i	s-au	alăturat	pianistul	
Ștefan	Doniga,	dansatorii	Ana	Vișan	și	Bogdan	Iacob	din	cadrul	„Gigi	Căciuleanu	Dance	Company”.	
Lucrările	de	reabilitare,	modernizare	şi	extindere	a	fântânilor	au	fost	realizate	în	perioada	mai	-	septembrie	2018	
ca	urmare	a	stării	de	uzură	a	ornamentelor.	Prin	acest	proiect	de	modernizare	a	fântânilor	arteziene	cu	
lumini	și	muzică,	Bucureștiul	s-a	alăturat	marilor	capitale	europene.	Reabilitarea	şi	modernizarea	celor	17	fântâni	
arteziene	a	reprezentat	o	obligaţie	prevăzută	în	contractul	de	concesiune	dintre	Primăria	Capitalei	şi	Apa	Nova	
Bucureşti.	Intervențiile	au	inclus	repararea	și	refacerea	pereților	laterali,	ornamentele	și	elementele	arhitectuale,	
precum	și	înlocuirea	instalațiilor,	echipamentelor,	luminilor,	camerelor	tehnice,	mozaicurilor	din	interiorul	fântânilor	
perimetrale.	Acest	ansamblu	de	fântâni	este	unul	dintre	cele	mai	mari	din	lume;	sunt	primele	fântâni	din	Europa	
care	se	bucură	de	echipamente	de	ultimă	generație	și	care	oferă	o	nouă	perspectivă	apei	și	orașului	deopotrivă,	
devenind	un	nou	reper	arhitectural	și	turistic	al	Capitalei.

 ”Bucureștiul sărbătorește valori 
românești”	a	fost	tema	din	acest	an	a Simfoniei 
Apei – O simfonie dedicată românilor,	 un	 
spectacol	unic	de	jocuri	de	apă,	muzică	și	proiecții	
prin	 care	 bucureștenii	 și	 nu	 numai	 au	 omagiat 
	 cele	 mai	 de	 seamă	 valori	 românești,	 artiști	 
extraordinari,	 sportivi	 remarcabili	 și	 inovatori	
iluștri.	Primăria	Municipiului	București	împreună	cu	
Apa	Nova	au	dorit	să	îi	sărbătorească	”pe	românii	
care	și-au	așezat	talentul	în	volume	de	carte,	arii,	
sculpturi	și	opere	de	artă	nemuritoare”,		să	pună	
în	 valoare	 ”o	 parte	 din	 celebritățile	 românești,	 
al	 căror	 curaj	 de	 a	 privi	 lumea	 altfel	 au	 gravat	 
numele	 țării	 în	 galeria	 inventatorilor	 universali”	
și	să	dea	cetățenilor	ocazia	de	a	”privi	stelele	din	
sport	care	ne-au	adus	atâta	cu	bucurie”.

iubiM bucureștiul pentru că…

Sursa	foto:	Facebook	Primar	General	Gabriela	Firea,	
ApaNova



SENIOR	era	stăpânul		
Peste	un	mare	domeniu
Care	era	și	jupânul	
Nu	neapărat	și	geniu.

SENIOR	este	și	tatăl	
În	raportul	său	cu	fiul;
Și	acest	cuvânt	tu	cată-l,	
Că-i	respectul,	ești	musiul.

Se	mai	zice	la	sportivii
Trecuți	de	nouășpe	ani,
Revenind	de-acum	activii,	
Seniorii	sau	titani,

Cu	Senior	se	apelează	
Cei	de	limbă	spaniolă,
Cuvântul	respect	creează,
Căci	chiar	Domn	înseamnă	acolo.

O RAZĂ DE SOARE
O	rază	de	soare,
Se	joacă	pe	obrazul	meu,
O	simt,	ca	pe-o	boare
Trimisă	de	Dumnezeu,
Mă	simt	ca	un	prunc
Mângâiat	de	mama,
Încep	să	plâng,	
Și	mă	cuprinde	teama,
Raza	de	soare,
Îmi	alungă	teama
Se	transformă	în	floare,	
Trimisă	de	mama.

ADUCERI AMINTE
Îmi	aduc	aminte
Și	mi-e	dor
De	casa	părintească,
Cu	pridvor
De	colbul	străzilor,
Când	ne	jucam	desculți
Mi-aduc	aminte,
Și	mi-e	dor
Ne	agațăm	de	car	în	mers,
Ce	bucuroși	eram,
Ne	plimbam,	apoi	cădeam
Și	ne	priveam.

LUNĂ PLINĂ
Lună	plină,	lună	plină,
Ce	stai	veșnic	gânditoare,
Mereu,	ne	veghezi	senină,
Tăcută,	pe	furiș
Lună	plină,	lună	plină
Ce	privești,	pe	geamul	meu,
Și	îmi	umpli	de	lumină,
Chipul	meu.

conFesiuni artistice

Însă	denumirea	dragă,	
Care	ni	se	spune	azi,
Fiindcă	este	analoagă	
Seniori:	toți	camarazi.	

SENIORI	suntem	noi	ce-avem	
Cincizeci	ani	cu	ființă
Anii	ce-i	omagiem	
În	căință?	În	silință?

Nu!	Ci	numai	prin	voință,
Ducând	viața	împreună.
Bunăvoință,	credință,
În	anii	ce	se	adună.

Și	le-am	petrecut	pe	toate	
Cu	bucurii	și	necazuri,
Am	strâns	pumni,	am	dat	din	coate,
Am	înotat	prin	talazuri.

Avem	amândoi	copii,
Bineînțeles	și	nepoți,
Pe	deasupra	bucurii
Că	avem	și	strănepoți,

Și	ne	simțim	poate	bine,
Că	ni	s-a	extins	și	banda,
Să	mergem	prin	țări	străine,
De	trei	ori	doar	în	Olanda.

Ca	acum	să	ni	se	spună	
Și	nouă	de	multe	ori,
Dar	nu	încă:	noapte	bună!
Ci	așa:	Dragi	SENIORI!

P.S.
Ziua	de	19	noiembrie
A	fost	ziua	oportună
Liniștită	fără	mendre
De	50	de	ani	împreună.

Ani	de	abnegație
Pân-la	2019,
Nu	chiar	toți	de	grație	
În	vremuri	utopice.

SENIORI... de	Ion Mandache	alias	James Mandy

Poezii ... de	Ioana Secătureanu
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conFesiuni artistice
 ”Mă numesc Elena Văsui, am împlinit 51 ani, iar pasiunea mea pentru pictură, care durează de numai un an și 
care este încurajată și de soțul meu, aș vrea să v-o împărtășesc și dumneavoastră. Faceți atâtea lucruri bune pentru 
seniori, îi încurajați în tot ceea ce fac, promovați arta și frumosul, așa încât, nu pot decât să mă bucur pentru faptul că 
am devenit, prin vârstă, o senioară”…	

	 Astfel,	și-a	început	confesiunile	artista	care	ne-a	cunoscut	cu	ocazia	evenimentului ”Împreună de-o viață”,	
dedicat	aniversării	a	25,	50	sau	75	ani	de	căsătorie,	un	proiect	al	Primăriei	Capitalei,	derulat	prin	Centrul	pentru	
Seniori	al	Muncipiului	București.

 ”Consider că astfel de proiecte  reprezintă o stimulare, o încurajare de a merge mai departe pentru noi, seniorii, 
dar și un exemplu demn de urmat pentru generațiile care vin în urma noastră”	–	a	spus	Elena	Văsui,	care	și-a	
descoperit	pasiunea	pentru	pictură	în	jurul	vârstei	de	49	de	ani.	”Am început să mă joc cu acuarela, iar soțul meu 
mi-a cumpărat canvas, adică pânză și vopsea acrylic pentru a transpune în tablouri ceea ce mă inspiră. Îmi place 
pictura modernă, tot ceea ce exprimă bucurie, culoare, personaje, stări… Nu am un model în lumea artelor, dar admir 
și încerc să exprim în pictură tot ceea ce îmi dă o stare de bine. După ce am împlinit 50 de ani am început să pun 
accent pe latura spirituală, să găsesc Divinul în tot ce mă înconjoară, să apreciez și să mulțumesc pentru tot ceea ce mi 
se întâmplă, pictând. Astfel, mă regăsesc, sunt în echilibru, în armonie eu cu mine, pentru că fiecare tablou are 
povestea lui, chiar dacă m-am inspirat după alte modele, chiar dacă poate, nu sunt perfecte, dar pot să vă spun că ele 
reprezintă ceea ce sunt și ceea ce simt”.
	 Centrul	 pentru	 Seniori	 al	 Municipiului	 București	 susține	 seniorii	 artiști,	 promovându-le	 creațiile	 în	 
paginile	broşurii.	



priMul nuMăr al 
brosurii de inForMație, dialoG și cultură 

"seniori de bucurești"...

Alexandra DOBRE
Director General 

Centrul pentru Seniori al Municipiului București

 SENIORI DE BUCUREȘTI este	un	proiect	
prin	 care	 încercăm	 să	 fim	 mai	 aproape	
de	 dumneavoastră,	 să	 aducem	 în	 atenție	 
informația	 de	 care	 aveți	 nevoie	 de	 la	 
nivelul	Capitalei,	să	creăm	un	dialog,	să	stăm	
la	povești,	prin	experiențele	de	viață	pe	care	
vă	 invităm	să	ni	 le	 împărtășiți,	 să	 culegem	
păreri,	 opinii	despre	 viața	 la	 vârsta	a	 treia	
și	împreună	să	creăm	un	liant,	mai	puternic	
decât	timpul,	între	ieri,	astăzi	și	mâine	și	să	
vă	asigurăm	astfel	că	lumea	noastră	este	și	
va	fi	mereu	și	a	dumneavoastră.

	 ”Apreciez	faptul	că	Primăria	Capitalei	și	Primarul	General	 
Gabriela	 Firea,	 prin	 Centrul	 pentru	 Seniori	 al	 Municipiului	 
București	condus	de	un	om	tânăr,	inimos	și	dedicat,	așa	cum	
este	Alexandra	Dobre	a	inițiat	de	mai	bine	de	un	an	o	serie	
de	concerte	și	manifestări	în	care	Seniorii	bucureșteni	își	pot	
întâlni	idolii.	Publicul	a	avut	ocazia	și	cu	siguranță	va	avea	și	
de-acum	încolo,	să	asiste	la	minunate	momente	de	restituire	
a	adevăratelor	creații	de	succes	ale	muzicii	uşoare	româneşti,	
Romanței	și	muzicii	folk.	Şi	nu	este	vorba	doar	despre	şlagăre	
în	sine,	ci	şi	despre	marile	Voci	ale	României		ale	căror	nume	
sunt	mereu	rostite	cu	respect	şi	dragoste	și	care	au	fost	
onorate	și	recompensate	de	Dumneavoastră.	Vă	felicit	
pentru	felul	în	care	îi	puneți	în	valoare	pe	artiștii	-	Seniori	de	5	
stele,	pentru	că	ați	reușit	să	îi	așezați	acolo	unde	le	dă	dreptul
cariera	lor	strălucită	-	pe	un	piedestal	aurit	și	sper	că	veți	permanentiza	astfel	de	evenimente.	
Pentru	ei,	artiștii,	aceasta	constituie	recunoașterea	pe	care	o	merită	și	de	care	poate	nu	au	avut	
parte,	iar	pentru	spectatori,	un	dar	neprețuit,	pentru	că	au	dovedit	că	îi	iubesc,	îi	doresc	și	abia	
aşteaptă	întâlnirea	cu	melodiile	care	le-au	înfrumuseţat	existenţa”		 	
              Octavian Ursulescu



Adrese	utile:

CLUBUL SENIORILOR SECTOR 1
Str.	Ion	Slătineanu	nr.16,	sector	1

Telefon:	021.210.50.18
Program	cu	publicul:	luni-joi	(8.00-16.30),	vineri	8.00-14.00	

CLUBUL SENIORILOR SECTOR 2
Sos.	Colentina	nr.	55	F	(în	incinta	Parcului	Plumbuita)

Telefon:	0770799834
Program	cu	publicul:	luni	-	joi	(9.00-17.00),

CLUBUL SENIORILOR „Codrii Neamţului” SECTOR 3 
Str.	Codrii	Neamțului	nr.	4,	

Telefon:	021.345.64.09	/E-mail:office@dgaspc3.ro

CLUBUL SENIORILOR „Râmnicu Sărat” SECTOR 3 
Aleea	Râmnicu	Sărat	nr	1

Telefon:	021.344.65.51	/E-mail:	clubulseniorilorrs@yahoo.com
Program	cu	publicul:	luni	-	joi	(9.00-17.00),

CLUBUL SENIORILOR SECTOR 4
Strada	Covasna,	nr	3,	bis

Telefon:	021.9441	
Email:	Clubul.Seniorilor@dgaspc4.ro

CLUBURILE SENIORILOR SECTOR 6
e-mail:	clubulseniorilor6@yahoo.com	/	Telefon:0723.918.146 

Clubul	Seniorilor	“Mihai Eminescu”,	Calea	Plevnei	nr.234
Clubul	Seniorilor	“Ioan Slavici”,	Prelungirea	Ghencea	nr.28,	bl.C5,	parter
Clubul	Seniorilor	“Liviu Rebreanu”,	str.	Murguţa	nr.2,	bloc	nr.	7,	parter

Clubul	Seniorilor	“Mihail Sadoveanu”,	Bd.	Timişoara	nr.73,	bloc	C12,	parter
Clubul	Seniorilor	“Marin Preda”,	Bd.	Uverturii	nr.89,	bl.	P16,	parter

Clubul	Seniorilor	“Ion Luca Caragiale”,	str.	Sergent	Lăţea	Gheorghe	nr.8,	bloc	C	52,	parter

Broşura SENIORI DE BUCUREŞTI
Adresa	de	corespondență:	B-dul	Basarabia	nr.	37	–	39,	sector	2,	

București	(Arena	Națională,	intrarea	D	113,	etaj	1),	
Telefoane:	0755.045.777	/	0761.336.399	/	0763.315.177	/	0784.227.489

E–mail:	senioridebucuresti@cs-mb.ro	/	contact@cs-mb.ro
Website:	www.cs-mb.ro,	

Facebook:	https://www.facebook.com/senioribucuresti/

Broşura	se	distribuie	gratuit


