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	 O	 legendă	 spune	 că	
povestea	 Bucureștiului,	 nu	
istoria,	 a	 început	 cu	 un	 om	
simplu	și	o	situație	și	mai	simplă.	
Atât	 de	 simplă	 încât	 istoricii	 o	
consideră	 adevărată.	 Se	 spune	
că	 orașul	 a	 fost	 întemeiat	 cu	
multe	 secole	 în	 urmă	 de	 un	
cioban	din	Transilvania	pe	nume	
Bucur	și	de	soția	sa,	Dâmbovița.	
Plecaseră	 de	 acasă	 cu	 gândul	
să-și	ducă	 turma	 la	Dunăre,	au	
traversat	 munții	 din	 Valahia	 și	
au	 descoperit	 aici	 Paradisul:	
Codrii	 Vlăsiei	 traversați	 de	 un	
râu	 minunat	 și	 pășuni	 bogate.	
S-au	așezat	aici	și	au	trait	fericiți	
până	la	adânci	bătrâneți.	
	 Ajungem	 și	 în	 zilele	
noastre	 când	 Bucureștiul	
este	 o	 adevărată	 metropolă	
Europeană.	Pe	20	septembrie,	a	
împlinit	560	de	ani	de	 la	prima	
mețiune	 documentară,	 într-un	
hrisov	 prin	 care	 	 domnitorul	
Vlad	 Țepeș	 scutește	 de	 dări	 și	
întărește	dreptul	de	proprietate	
al	unor	mici	feudali.	Un	moment	
care	nu	putea	trece	nesărbătorit.	
Și	 cum	am	fi	 putut	 să	 o	 facem	
altfel	 dacă	 nu	 în	 compania	
dumneavostră!	 Primăria	
Capitalei,	 prin  Centrul	 pentru	
Seniori	al	Municipiului	București	
(CSMB),	 a	 inițiat	 un	 concurs	
de	 cultură	 general	 denumit	
sugestiv:	 ”Știi	 unde	 locuieşti?	
560	de	ani	de	București”.	
	 La	eveniment	au	participat	
600	de	seniori	care	şi-au	pus	în	

valoare	cunoştinţele	şi	mai	ales	
mândria	 de	 a	 fi	 bucureşteni.	
Cele	 trei	 ediții	 de	 poveste	 ale	
concursului,	 despre	 istoria,	
legendele,	 clădirile	 și	 străzile	
cu	 parfum	 de	 epocă	 sau	
despre	 reprele	 arhitectonice	 și	
monumentele	orașului	de	azi	şi	
de	 odinioară,	 au	 fost	 dedicate	
sărbătoririi.	
Tot	din	paginile	revistei	noastre	
aflați	 secretele	 celor	 mai	
longevini	 bucureșteni,	 care	 au	
depășit	 vârsta	 de	 100	 de	 ani,	
cum	îi	premiem	pe	cei	ale	căror	
căsnicii	au	rezistat	timpului,	dar	
și	 ce	 trebuie	 să	 faceți	 ca	 să	 vă	
înscrieți	 în	 programul	 gratuit	
care	vă	ajută	 să	depistați	dacă,	
doamne	 ferește,	 suferiți	 de	
cancer	colorectal.	
	 Vă	vorbim	despre	semnele	
osteoporozei	 și	 cât	 de	 gravă	
este	boala,	vă	dăm	sfaturi	utile	
despre	plățile	făcute	din	fotoliu.	
Găsiți	 spre	 final	 și	 prețiosul	
autograf	 dat	 la	 ceas	 aniversar	
de	Corina	Chiriac,	care	a	împlinit	
70	de	 ani	 de	 viață	 și	 50	de	 ani	
de	 carieră,	 dar	 și	 confesiunile	
savuroase	 ale	 poetului	 ce	 și-a	
lansat	primul	volum	la	51	de	ani.	
	 Încheiem	 ediția	 numărul	
5	 cu	 amintirile	 din	 multele	
călătorii	 cu	 autobuzul	 turistic,	
pe	bulevardele	Bucureștilor	de-
acum.	 Citiți-ne	 pe	 nerăsuflate,	
iar	în	tot	acest	timp	noi	vom	pune	
la	 cale	 o	 nouă	 ediție	 fierbinte,	
una	de	sărbătoare.	

            Alexandra Dobre, 
Director	general	Centrul	pentru	
Seniori	al	Municipiului	Bucureşti

Bucureștiul s-a născut acum 560 de ani. Ciobanul 
Bucur chiar o fi existat?

Din cuprins:
Proiecte in derulare

Sănătatea nu are vârstă

Viaţa la vârsta a treia

Confesiuni artistice

Seniori de 5 stele

Educatie Financiara

”Învinge	cancerul	colorectal.		Un	test	
pentru	viaţă"

OSTEOPOROZA,	"hoţul	tăcut"

Gala	VIEŢI	de	POVESTE.	
Ziua	Internaţională	a	Persoanelor	
Vârstnice

Iustin	Cristian	Oprea,	un	poet	de	o	
autentică	valoare

Corina	Chiriac,	70	de	ani,	la	ceas	
aniversar

Despre	serviciile	bancare	destinate	
pensionarilor

Servicii	de	comunicare	cu	banca	prin	
retele	de	telefonie

Internet	banking

Senior	pentru	Senior
Stii	unde	locuieşti?...	560	de	ani	de	
Bucureşti
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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

 Lumina ochilor cea mai  
importantă. Ochelari pentru 
vârsta a treia este	un	proiect	care	
a	 fost	 lansat	 anul	 trecut,	 în	 urma	
Hotărârii	 de	 Consiliu	 General	 al	
Municipiului	 București	 nr.	 382/201.	 
Acesta	s-a	bucurat	de	la	bun	început	
de	un	real	succes.	Spre	exemplu,	dacă	
în	2018,	au	fost	depuse	și	soluționate	
1.279	 	 de	 dosare,	 în	 acest	 an,	 până	
în	 prezent,	 Centrul	 pentru	 Seniori	
al	 Muncipiului	 București	 (CSMB)	 a	

înregistrat	 1.004	 de	 beneficiari.	 Mai	
exact,	 prin	 intermediul	 proiectului,	
pensionarii	 primesc	 bani	 ca	 să-și	
cumpere	ochelari	de	vedere.	Vorbim	
despre	 maximum	 250	 lei/net/
persoană.	
Criteriile	 de	 acordare	 a	 acestui	
beneficiu:
•	domiciliul	să	fie	în	București;
•	pensia	să	fie	mai	mică	decât	salariul	
minim	net	pe	economie,	adică	1.263	
lei.

 A N I V E R S A R E A 
CĂSĂTORIEI. Familia	 este	
esența	 vieții	 și	 cheia	 către	
fericirea	 eternă,	 iar	 noi	 ales	
să	 o	 sărbătorim.	 Cuplurile	
care	sunt	împreună	de	o	viață		
sunt	 premiate!	 Astfel,	 cele	
care	împlinesc	anul	acesta	25,	
50	sau	75	de	ani	de	căsătorie	
primesc	 „Premiul	 și	 Diploma	
de	Onoare	pentru	Aniversarea	
Căsătoriei”,	 dar	 și	 o	 sumă	
importantă	de	bani.	
•	 familiile	 care	 și-au	 unit	
destinele	în	urmă	cu	25	de	ani	
beneficiază	de	1.000	de	lei	net;
•	cuplurile	cu	o	vechime	de	50	
de	ani,	1.500	de	lei	net;	
•	 seniorii	 care	 sărbătoresc	
Nunta	 de	 Diamant,	 adică	
75	 de	 ani	 de	 relație,	 sunt	
premiați	 cu	 3.000	 de	 lei. 
Pe	5	noiembrie,	100	de	perechi	
au	fost	premiate.	Printre	care	

si	 familia	 Jumătate,	 care	 s-a	
cunoscut	 în	 urmă	 cu	 50	 de	
ani,	 într-un	 	 tren	 de	 navetă.	
"Iubirea	 este	 vastă,	 înseamnă	
respect,	 stimă	 ,înţelegere,	
la	 bine	 şi	 la	 greu	 şi,	 cel	 mai	
important,	atunci	când	celălalt	
este	supărat	îl	laşi	să	îi	treacă.	
Discuţiile	 la	 furie	 nu	 duc	 la	
nimic	 bun.	 Ne	 doare	 când	 în	
ziua	de	astăzi	auzim	de	atâtea	
divorţuri.	 Cearta	 noastră	 cea	
mai	 grozavă	 a	 durat	 cinci	
minute.	Când	doi	oameni	sunt	
uniţi	de	Dumnezeu,	e	bine	să	
rămână	împreună	la	bine	şi	la	
greu",	 ne-au	 spus	 	 Maria	 (71	
de	 ani)	 şi	 Lucian	 (72	 de	 ani)	
Jumătate.	Până	acum,	aproape	
4.000	de	cupluri	au	beneficiat	de	 
proiectul	 lansat	 de	 CSMB,	
dintre	 care	 1.619	 în	 2018	 și	
2.262	în	ultimele	11	luni.	

 VIEȚI CENTENARE	a	demarat	în	decembrie	
2018	și	a	fost	primit	cu	bucurie	de	seniori.	
Până	 în	prezent,	81	de	persoane,	care	au	
împlinit	 venerabila	 vârstă	 de	 100	 de	 ani,	
au	fost	sărbătorite	așa	cum	se	cuvine	(15	
în	2018	și	66	 în	2019).	Bunicilor	noștri	 cu	
veți	 de	 poveste	 li	 s-au	 acordat	 plachete	
onorifice	în	semn	de	„omagiu	adus	vieții	și	
contribuției	avute	în	dezvoltarea	societății”,	
dar	și	câte	5.000	de	lei	net.	

Proiectele csmb Prin cAre 
vă Aducem zâmbetul Pe buze
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,,ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un 
test pentru viață” a	fost	demarat	cu	real	
succes	 de	 Primăria	 Capitalei,	 prin	 Centrul	
pentru	Seniori	al	Municipiului	București,	în	
parteneriat	 cu	 Asociația	 Sănătate	 pentru	
Comunitate	 și	 cu	 Neolife	 Medical	 Center.	
Acesta	 vine	 în	 sprijinul	 sprijinul	 seniorilor	
bucureșteni	trecuți	de	55	de	ani,	pentru	că	
studiile	arată	că	punctul	de	incidență	a	bolii	
este	după	această	vârstă.		Programul	pilot,	
singurul		la	nivel	național	demarat	în	acest	
domeniu,	a	început	pe	16	septembrie,	iar	în	
cadrul	lui	pot	fi	testați	1.500	de	bucureșteni.	
În	cazul	în	care	cererile	vor	fi	la	fel	de	mari,	
nivelul	plafonului	va	fi	ridicat	până	la	5.000.	
Testele	 primite	 de	 benficiari	 în	 baza	 unor	
vauchere	 sunt	 aduse	 către	 laboratoarele	
specializate	 din	 cadrul	 Centrului	 Medical	
Neolife.	 În	 cazul	 în	 unor	 suspiciuni,	
persoanele	 respective	 vor	 fi	 direcționate	
către	medicii	 specialiști.	 Pe	 baza	 trimiterii	
de	la	medicul	de	familie,	pacineții	vor	face	
endoscopie	sau	colonoscopie.	
Tot	acest	parcurs	este	oferit	cu	titlu	gratuit.	
Costurile	 necesare	 derulării	 programului	
sunt	suportate	integral	de	către	instituțiile	
partenere.	 Pana	 la	 finalul	 lunii	 octomrie,	
610	 de	 persoane	 s-au	 înscris	 și	 au	 primit	
teste	 imunochimice	 medicale	 specifice	
FIT. ”Pacienții au fost informați cu privire la  
etapele desfășurării acestui proiect și, după 

efectuarea testelor și primirea rezultatelor, 
cei care prezintă suspiciuni, vor continua 
investigațiile necesare pentru a se ajunge 
la un diagnostic final. În cazul în care se va 
dovedi că au cancer colorectal, aceștia vor 
beneficia de un plan de tratament, dar și de 

consiliere psihologică”,	a	declarat	Alexandra	
Dobre,	Director	General	CSMB.	
Înscrierile	continuă	și	se	pot	face	zilnic,	de	
luni	până	joi,	începând	cu	ora	9.00,	la	Biroul	
de	 Relaţii	 cu	 Publicul	 al	 CSMB,	 din	 strada	
Ion	Filitti	nr.	8,	sector	3,	în	Centrul	Vechi	al	
Capitalei.
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 SENIOR pentru SENIOR.
 "A şti cum să îmbătrâneşti este 
o capodoperă a înţelepciunii, 
şi unul dintre cele mai dificile 
capitole din marea arta de a 
trăi”	 -	 Henri	 Frédéric	 Amiel,	
filosof,	poet,	critic	literar.
	 Dragostea,	 respectul	 și	
atenția	 pe	 care	 persoanele	
vârstnice	 le	 merită,	
reprezintă	 dezideratele	
noului	proiect,,Senior	pentru	
senior”.	 Se	 desfășoară	 cu	
sprijinul	 doamnei	 Primar	
General,	 Gabriela	 Firea,	
prin	 Centrul	 pentru	 Seniori	
al	 Municipiului	 București,	
în	 parteneriat	 cu	 Căminul	
pentru	 Persoane	 Vârstnice	
,,Academician	Nicolae	Cajal“.	
Pentru	a	eficientiza	activitatea	
de	 voluntariat	 și	 pentru	
a	 consolida	 comunicarea	
directă	 a	 tuturor	 celor	

implicați	 sunt	 prezentate	
propuneri	 și	 evenimente	
care	 vor	 fi	 implementate	 în	
perioada	imediat	următoare.	
Voluntarii	 seniori	 trebuie	
să	 fie	 persoane	 empatice,	
entuziaste,	 deschise	 și	
sociabile,	 cu	 abilități	 de	
comunicare,	 iar	 participarea	
la	 acest	 proiect	 generos	
presupune	 desfășurarea	
de	 programe	 de	 socializare	
și	 relaționare,	 prin	 diverse	
activități	 culturale,	 artistice,	
creatoare.	 Numai	 împreună	
putem	 aduce	 un	 zâmbet	 în	
viața	 unui	 senior	 care	 are	
nevoie	de	noi!	Pentru	că,	așa	
cum	spunea	Hagop	Baronian,	
un	 influent	 scriitor	 armean,	
dramaturg	 și	 jurnalist,	 ”În	
tinereţe,	trăim	pentru	a	iubi,	
iar	la	bătrâneţe,	iubim	pentru	
a	trăi”…

 Știi unde locuieşti? 
560 de ani București! 	 Trei	
zile	 de	 poveste,	 despre	
istoria,	 legendele,	 clădirile	 şi	
monumentele	 Bucureştilor	 de	
azi	şi	de	odinioară,	vor	rămâne	
cu	siguranţă	în	amintirile	celor	
600	 de	 seniori.	 Participanţii	 la	
cele	 trei	 ediţii	 ale	 concursului	
de	 cultură	 generală	 "Știi	
unde	 locuiești?	 560	 de	 ani	 de	
București",	 inițiat	 de	 Primăria	
Capitalei	 prin  CSMB	 şi-au	
pus	 în	 valoare	 cunoştinţele	
şi	 mai	 ales	 mândria	 de	 a	 fi	
bucureşteni	 şi	 de	 a	 trăi	 într-o	
Capitală	tot	mai	frumoasă.	Cei 

560	de	ani	de	la	prima	atestare	
documentară	şi	cei	360	de	ani	
de	 când	Bucureştiul	 a	 devenit	
Capitala	 Țării	 Românești,	 sunt	
aniversările	ce	au	fost	marcate	
prin	 întrebări	 despre	 cel	 mai	
vechi	 lăcaş	 de	 cult,	 primul	
drum	 construit	 (actuala	 Calea	
Victoriei),	cel	mai	întins	parc	şi	
cea	mai	veche	gară	sau	despre	
clădiri	 emblematice.	 Și	 ne	
referim	aici	la	Teatrul	Naţional,	
Palatul	Poştelor	(acum	Muzeul	
National	de	Istorie	al	României),	
Ateneul	 Român,	 Academia	
de	 Studii	 Economice,	 Palatul	

Telefoanelor,	 Cofetăria	 Casa	
Capșa,	 Palatul	 Cantacuzino-
Muzeul	 și	 casa	 memorială	
”George	 Enescu”	 sau	 Palatul	
CEC.	 Prezentarea	 actriţei	
Alexandra	 Velniciuc,	 muzica	
din	 Bucureştii	 de	 altădată	
interpretată	 de	 actorul	 Silviu	
Biriş	 şi	 recitalul	 interpretei	
de	 muzică	 populară	 Andreea	
Haisan,	i-au	însoţit	pe	seniorii-
concurenți	pe	care	îi	felicităm,	la	
fel	ca	şi	pe	cei	90	de	câştigători	
ai	 concursului,	 recompensaţi	
cu	 superbe	 coşuri,	 pline	 cu	
bunătăţi	de	toamnă.	

629 persoane s-au înscris 
în program

Directorul General al CSMB 
Alexandra Dobre
a împărţit coşuri 
cu bunătăţi

Premirea la finalul 
concursului

Seniorii în timpul 
concursului

Seniorii care stau  
la căminul "Nicolae Cajal" 

au fost vizitaţi de voluntari



inFormAŢii de interes GenerAl Privind ProGrAmele și Proiectele 
instituțiilor Publice AFlAte în subordineA Primăriei cAPitAlei

 Patru Grădinițe și 
cinci after-school-uri vor 
fi reconstruite și utliate 
modern,	 51,7	 milioane	 de	
lei	 este	 valoarea	 investiței	 în	
infrastructura	 educațională	
preluată	 de	 la	 primăriile	 de	
sector	ale	Bucureștiului.	“Deși	
la	nivelul	Capitalei,	prin	 lege,	
primăriile	de	sector	sunt	cele	
care	 administrează	 școlile	 și	
grădinițele,	Primăria	Generală	
își	 dorește	 să	 contribuie	 la	
dezvoltarea	 infrastructurii	
educaționale,	 pentru	 că	 este	
nevoie	ca	elevii	să	învețe	și	să	
fie	îngrijiți	în	clădiri	moderne,	
care	 au	 asigurate	 toate	
dotările	 necesare.	 De	 aceea,	
am	propus	sectoarelor	să	ne	
înainteze	 obiectivele	 pe	 care	
doresc	să	le	preluăm,	pentru	
realizarea	 investițiilor.	 Astfel,	
pe	 partea	 de	 infrastructură	
școlară,	am	preluat	realizarea	
a	 patru	 grădinițe	 și	 a	 cinci	
clădiri	 cu	 funcțiune	de	after-
school,	 în	 sectoarele	 2	 și	 5”,	
a	 precizat	 primarul	 general		
Gabriela	Firea.
Practic,	clădirile	aflate	în	stare	
avansată	de	degradare	unde	
funcționează	 grădinițele	 de	
pe	 străzile	 Sportului	 nr.	 21,	
Periș	nr.	27	și	Știucii	nr.	54	vor	
fi	demolate.	
	 	 	 	 În	 locul	 lor	vor	construite	
altele	noi,	moderne,	cu	săli	de	

clasă,	săli	multifuncționale,	săli	
de	mese,	 cabinete	medicale,	
grupuri	 sanitare,	 bucătării,	
spații	tehnice,	vestiare,	spații	
de	 birouri	 pentru	 personal	
administrativ,	 sisteme	 de	
încălzire	centralizate,	adăpost	
apărare	civilă.		
•	 Grădinița	 de	 pe	 strada			
Pescărusului	nr.	124	va	avea	
la	subsol	noi	spații	amenajate	
pentru	 bucătărie,	 sală	 de	
mese,	spații	de	depozitare	și	
tehnice,	 adăpost	 de	 apărare	
civilă,	iar	la	parter	și	etaj,	opt	
săli	de	clasă,	cabinet	medical,	
birouri,	 cancelarie	 și	 camere	
tehnice;
•	After-school-ul	de	la	Școala	
Gimnazială	nr.	103 va	avea	o	
nouă	clădire	cu	spații	pentru	
120	de	elevi,	cu	8	săli	de	clasă,	
sală	de	mese,	sală	de	activități,	
grupuri	 sanitare	 și	 spații	
tehnice	și	administrative;
• La	 Școala	 Gimnazială	
nr.	 134,  cu	 program	 after-
school,	 se	 va	 realiza	 o	 nouă	
infrastructură,	 momentan	
pentru	 cei	 75	 de	 elevi	 (5	
grupe),	 precum	 și	 toate	
funcțiunile	aferente.
•	 Totodată	 se	 vor	 amenaja	
curțile,	aleile,	locurile	de	joacă,	
spațiile	 verzi	 și	 terenurile	
aferente	 grădinițelor	 și	 celor	
două	 școli	 care	 găzduiesc	
programele	de	after-school.

inFormAŢii de interes GenerAl Privind ProGrAmele și Proiectele 
instituțiilor Publice AFlAte în subordineA Primăriei cAPitAlei

“Continuăm	investițiile	în	sistemul	
medical,	 chiar	 și	 cu	 un	 buget	
mai	 mic	 cu	 30%	 decat	 în	 anii	
precedenți,	 nu	 am	 taiat	 și	 nici	
nu	 vom	 tăia	 nici	 un	 ban	 de	 la	
sănătate.	 Trebuie	 să	 facem	 totul	
pentru	 a	 avea	 spitale	 cu	 condiții	
cât	 mai	 primitoare,	 echipamente	
medicale	 cât	 mai	 moderne	 și	
doctori	 performanți.	Mă	bucur	 că	
vorbele	noastre	devin	fapte	și	mă	
mândresc	cu	faptul	că	am	reușit,	în	
mai	puțin	de	trei	ani,	să	punem	la	
dispoziția	pacienților	(din	București	
și	 din	 țară)	 două	 spitale	 de	 
referință:	 Spitalul	 de	 Ortopedie	

Foișor	și	Spitalul	de	Copii	<<Victor	
Gomoiu>>,	 unități	 medicale	
noi,	 moderne,	 cu	 aparatură	 de	
ultimă	 generație,	 așa	 cum	 este	
și	 acest	 corp	 al	 Spitalului	 de	
Reumatologie”,	a	declarat	Gabriela	
Firea,	edilul	Bucureștiului.

Primarul General Gabriela Firea: "Trebuie să facem totul pentru a 
avea spitale cu condiții cât mai primitoare"

 Investiție la Spitalul 
de Reumatologie “Dr. Ion 
Stoia” . Primăria	 Capitalei	 a	
extins	 Centrul	 Clinic	 de	 Boli	
Reumatismale  ”Dr.	 Ion	 Stoia”	
și	a	 	 construit	un	corp	nou	de	
clădire.	În	mai	puțin	de	doi	ani	
și	cu	o	investiție	de	1,5	milioane	
de	euro,	s-au	realizat	lucrări	de	
modernizare	 și	 reamenajare	
complete,	 precum	 și	 de	
supraetajare	 (s-au	 adăugat	
două	 etaje).	 Au	 fost	 refăcute	
toate	instalațiile	atât	interioare,	
cât	și	cele	exterioare,	instalațiile	
sanitare,	 termice	 și	 electrice,	
au	 fost	 amenajate	 spații	 noi	
pentru	saloane,	o	sală	de	curs	
de	75	de	locuri	pentru	studenți,	

precum	și	spații	administrative.	
Spitalul	 a	 fost	 dotat	 cu	 un	
aparat	 de	 neurostimulare,	 de	
înaltă	 performanță,	 acesta	
fiind	 unic	 în	 spitalele	 publice	
din	 România	 și	 extrem	de	 util	
pentru	 tratamentul	 durerilor	
cronice	de	spate.	Din	februarie	
și	 până	 în	 prezent,	 o	 parte	
dintre	 pacienți	 au	 beneficiat	
deja	 de	 tratamentul	 specific.	
Totodată,	au	 fost	achiziționate	
și	 alte	 echipamente	moderne,	
inclusiv	o	ambulanță.	
Primăria	 Capitalei	 investește	
în	 spitalele	 pe	 care	 le	
administrează	aproximativ	100	
de	milioane	de	euro	pe	an.	

Primarul Gabriela Firea,
alături de pacienţi

Centrul Clinic de Boli 
Reumatismale ”Dr. Ion Stoia” 
a fost extins

Medicii au un aparat de 
neurostimulare cu 

care tratează 
durerile de spate

Așa vor arăta clădirile instituțiilor de 
învățământ după ce vor 
fi refăcute de la zero

Primarul General Gabriela Firea 
a discutat cu cei implicați  

despre acest proiect
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Termenul de valabilitate al eco-voucherelor va 
fi prelungit.  La	propunerea	Primarului	General,	
Gabriela	 Firea,	 a	 fost	 aprobată	 prelungirea	
termenului	de	valabilitate	al	eco-voucherelor.	
Acestea	 au	 fost	 	 emise	 de	 Primăria	 Capitalei	 în	
cadrul	 "Programului	de	stimulare	a	eliminării	din	
traficul	 bucureştean	 a	 autovehiculelor	 cu	 grad	
ridicat	de	poluare".																																																																																								
“Până	în	prezent,	au	fost	utilizate	aproximativ	2/3	
dintre	 voucherele	 distribuite	 către	 beneficiarii	
programului	de	 casare	a	autovehiculelor	 cu	grad	
ridicat	 de	 poluare”,	 a	 spus	 doamna	 Gabriela	
Firea.	 ”Termenul	 limită	 de	 utilizare	 a	 acestora	 -	
30	septembrie	2019	va	fi	prelungit	cu	încă	2	luni.	
Pentru	că	interesul	este	crescut,	pregătim	o	a	doua	
etapă	a	programului”,	a	completat	aceasta.	
Fiecare	 ecovoucher	 are	 o	 valoare	 nominală	 de	
9.000	lei	şi	poate	fi	folosit	în	vederea	achiziţionării	
exclusive	 de	 autoturisme	 noi	 Euro	 6,	 non-diesel,	
mijloace	 de	
locomoţie	 noi	
"prietenoase	
cu	mediul",	
non-diesel,	
hibride	sau	
electrice,	
electronice	şi	
electrocasnice	
cu	clasa	
energetică	
superioară.

inFormAŢii de interes GenerAl Privind ProGrAmele și Proiectele 
instituțiilor Publice AFlAte în subordineA Primăriei cAPitAlei

 Linii speciale de 
autobuze şcolare în București. 
Recent,	 Primarul	 General	
al	 Capitalei,	 Gabriela	 Firea,	
a	 declarat	 că	 îşi	 doreşte	 ca	
proiectul	pilot	demarat	la	Şcoala	
Gimnazială	nr.	195	(Hamburg)	să	
fie	extins	în	toată	Capitala.	Elevii	
de	 aici	 beneficiază	 de	 transport	
gratuit	 cu	 11	 autobuze	 şcolare	
puse	 la	 dispoziţie	 de	 Societatea	
de	Transporturi	București	 (STB).	
"Ni-l	dorim	în	întregul	Bucureşti,	
dar	 ne-am	 gândit	 să	 îl	 începem	
la	 cea	mai	mare	șocală	din	 ţară	
unde,	 în	 fiecare	 dimineaţă	 şi	
pe	 urmă	 la	 finalul	 cursurilor,	
se	 creează	 o	 foarte	 mare	
aglomeraţie",	a	explicat	Primarul	
General,	Gabriela	Firea.	Polițiștii	
locali	vor	avea	grijă	ca	în	fiecare	
staţie	să	nu	existe	incidente.	
Primarul	 sectorului	 3,	 Robert	
Negoiţă,	a	menţionat	că	la	Şcoala	
nr.	195	învaţă	2.500	de	elevi	şi	că	
este	 datoria	 autorităţilor	 locale	

să	 creeze	 un	 sistem	 funcțional.	
"Am	 văzut,	 și	 nu	 doar	 o	 dată,	
părinţi	care	vor	să-şi	ducă	pruncii	
până	în	clasă,	în	bancă	și	nu	e	în	
regulă	 să	 blocheze	 circulaţia	 cu	
maşinile	parcate	în	fața	școlii",	a	
spus	edilul.		
Autoritățile	i-au	liniștit	pe	părinți	
că	 micuții	 lor	 sunt	 în	 siguranță	
atunci	 când	 pleacă	 la	 școală	 cu	
autobuzul	special.	Și	asta	pentru	
că	viteza	de	deplasare	este	mică,	
adaptată	 pentru	 un	 mijloc	 de	
transport	 care	 duce	 copii.	 În	
plus,	 șoferii	 au	 fost	 selectaţi	 cu	
mare	grijă.	
De	precizat	este	şi	faptul	că	elevii	
care	 învaţă	 la	 şcoli	 situate	 pe	
traseul	 acestor	 autobuzele	 vor	
putea	urca	în	ele.	
STB	a	 înfiinţat	din	9	 septembrie	
2019	patru	linii	şcolare	speciale,	
care	au	patru	trasee	fixe	și	poartă	
indicativele:	 T1,	 T2,	 	 T3	 și	 T4.	 
Ele	 vor	 funcţiona	 în	 corelare	 cu	
structura	noului	 an	 şcolar,	 doar	
în	perioada	cursurilor.		

Voucherele	pot	fi	folosite	în	47	de
	magazine	partenere.	Lista	unităţilor	

comerciale	participante	este	disponibilă	pe	
site-ul	Primăriei	Municipiului	Bucureşti, 

www.pmb.ro,	la	secţiunea	@Eco-voucher	în	
schimbul	unui	autovehicul	uzat”.	

Măsura	face	parte	din	seria	de	acţiuni	prevăzute 
	în		Planul	Integrat	de	Calitate	a	Aerului	și	a	 
Proiectului„Oxigen	pentru	București”,	scopul	
principal	fiind	diminuarea	numărului	de	

autovehicule	vechi	din	traficul	
bucureştean,	cu	grad	mare	

de	poluare.	

Bine de ştiut

inFormAŢii de interes GenerAl Privind ProGrAmele și Proiectele 
instituțiilor Publice AFlAte în subordineA Primăriei cAPitAlei

Elevii de la şcoala 195 
merg singuri la cursuri cu

 autobuzul de pe linia specială

Maşinile vechi pot fi 
schimbate cu unele noi, 

cu ajutorul Primariei Capitalei

Pentru un aer mai curat, Primarul General 
Gabriela Firea a inceput campania de 

plantare a copacilor.

PAG 07



”Destine cu har, profesii exemplare, 
oameni de poveste, elite 
naționale. Prin dăruirea, creația și 
profesionalismul lor au mărturisit 
respectul și aprecierea pentru o 
națiune întreagă. Pentru acest fapt, 
vă mulțumim!”, a declarat Gabriela 
Firea, Primarul General al Capitalei, 
în cadrul galei ”Vieți de poveste”, 
unde au fost premiați patru seniori 
ce au trecut de 100 de ani, dar și 
mari persnalități, pentru întreaga 
lor carieră de succes.

		 Gala	 “Vieți	 de	 Poveste”,	 un		
eveniment	de	înaltă	ținută,	organizat	de	
Primăria	Capitalei,	prin	Centrul	pentru	
Seniori	al	Municipiului	București	(CSMB),	
pe	 30	 septembrie,	 a	 premiat	 patru	
seniori	 centenari	 și	 mari	 personalități	
ale	vieții	culturale,	artistice	și	medicale,	
pentru	întreaga	activitate.	Evenimentul	
a	 avut	 loc	 la	 Teatrul	 Metropolis.	 ”De	
ziua	 lor	 le	 urez	 părinţilor	 şi	 bunicilor	
noştri	 să	 fie	 sănătoşi,	 puternici,	
să	 se	 bucure	 de	 iubirea	 familiei	
şi	 a	 prietenilor!	 Am	 celebrat	 Ziua	
Internațională	a	Persoanelor	Vârstnice	
(n.r.	 are	 loc	 anual	 pe	 1	octombrie),	 în	
cadrul	unui	 eveniment	de	excepţie	 cu	
ocazia	căruia	am	adus	o	reverență	și	un	
omagiu	şi	seniorilor	centenari	prezenţi	
la	gală,	beneficiari	ai	proiectului	<<Vieți	
Centenare>>	alături	de	alţi	peste	70	de	
cetăţeni	ai	Capitalei	care	au	împlinit	100	
de	ani	 sau	mai	mult”,	 a	 spus	doamna	
Primar	General.	
		 Victoria	Manolescu,	profesor	de	
limba	 și	 literatura	 română	 la	 Școala	

Centrală	 de	 fete,	 Maria	

Costea,	 lucrător	gestionar	 la	Grădinița	
Metalurgiei	 și	 veteranii	 de	 război	 Cpt.
(rtr)	 Constantin	 Lungu	 și	 Cpt.(rtr)	
Gheorghe	 Budan	 au	 fost	 laureații	
serii.	Sărbătoriților	le-au	fost	înmânate	
plachetele	 onorifice,	 buchete	 de	 flori	
și	 premii	 simbolice	 de	 către	 doamna	
Alexandra	 Dobre,	 Director	 General	 la	
CSMB	și	domnul	Cezar	Stancu,	Directorul	
General	al	Companiei	Municipale	Sport	
pentru	 Toți.	 Amfitrioni	 au	 fost	 actorii	
Alexandra	 Velniciuc	 și	 Silviu	 Biriș,	 iar	
momentele	 artistice	 au	 fost	 oferite	
de	 tenorii	Marcel	 Pavel	 și	 Vlad	Miriță,	
baritonul	Iordache	Basalic,	soprana	Alis	
Făiniță,	dar	și	de	actrița	Miruna	Ionescu	
și	Trio	Valentin	Albeșteanu.		
 Veterani	 de	 război	 și	 militari	
de	 carieră,	 cei	 doi	 seniori	 centenari	
au	 fost	 premiați	 pentru	 viața	marcată	
de	 faptele	 eroice	 Cpt.(rtr)	 Constantin	
Lungu	 are	 101	 ani	 și	 a	 participat	 pe	

front	cu	Divizia	19	Infanterie,	Compania	
19	 Auto,	 între	 anii	 1941-1945.	 El	 a	
fost	 decorat	 cu	 medalia	 „Bărbăţie	 şi	
Credinţă”;
Cpt.(rtr)	Gheorghe	Budan	a	împlinit	102	
ani	și	a	participat	pe	front	cu	Regimentul	
23	 Infanterie	 Bârlad.	 Eroul	 nostru	 a	
primit	medalia	”Crucea	Comemorativă”	
a	celui	de-al	doilea	Război	Mondial;	
Victoria	Manolescu	 a	 fost	 premiată	 la	
cei	 100	 de	 ani,	 împliniți	 în	 mai	 2019,	

în	 semn	 de	 distinsă	 apreciere	 pentru	
o	 viață	 dedicată	 educației	 a	 zeci	 de	
generații	de	elevi.	
A	 fost	 profesor	 de	 limba	 și	 literatura	
romănă	 la	 Școala	 Centrală,	 acolo	
unde	 activat	 până	 în	 1977,	 când	 s-a	
pensionat,	 i-a	 avut	 elevi	 pe	 Adrian	
Păunescu,	 dar	 și	 pe	 actrițele	 Violeta	
Andrei	și	Monica	Ghiuţă;	Maria	Costea	
este	o	altă	sărbătorită.	
Femeia	 a	 împlinit	 100	 de	 ani	 în	 iunie	
și	povestește	că	pe	când	avea	14	ani	a	
rămas	orfană	de	mamă	și	și-a	crescut	
frații	 singură.	 La	 88	 de	 ani	 a	 aflat	 că	
are	 cancer	 la	 colon,	 dar	 cu	 tratament	
aceasta	a	reușit	să	fenteze	moartea.	
Cu	 toții	 spun	 că	 ajuns	 la	 vârsta	
senectuții	 cu	 multă	 cumpătare,	 ”fără	
fumat,	băut	și	prietenii	nepermise	și	cu	
mintea	 mereu	 antrenată”,	 după	 cum	
povestește	Victoria	Manolescu,	care	nu	
a	renunțat	să	citească	cărți	din	marea	
sa	bibliotecă	de	acasă.	
		 Momente	 speciale,	 marcante,	
pline	 de	 emoţie	 ale	 Galei	 „Vieţi	 de	
Poveste”	 au	 fost	 oferite	 de	 câteva	
personalităţi,	 precum:	 Corina	 Chiriac,	
actrița	Adela	Mărculescu,	compozitorul	
Ionel	 Tudor,	 textiera	 Andreea	 Andrei,	
actrița	 Ileana	Popovici,	Alina	Mavrodin	
Vasiliu,	directorul	artistic	al	Festivalului	
,,Crizantema	de	Aur”,	designerul	Doina	
Levintza,	artistul	Dan	Coma,	fosta	mare	
campioană	 Elisabeta	 Lipă,	 dar	 si	 Prof.
Univ.Dr.Mircea	 Penescu,	 șeful	 Secție	
Nefrologie,	 Spitalul	 Clinic	 „Dr.Carol	
Davila”	.	
La	Gala	”Vieți	de	Poveste”	au	participat	
aproximativ	450	de	invitați.

viAțA lA vârstA A treiA

Gala ”Vieți de Poveste”. Secretele 
bucureștenilor care au trecut de 100 de ani

Primarul General Gabriela Firea a participat la evenimentul organizat cu 
ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice

La eveniment au 
fost 450 de persoane

Alexandra Dobre, directorul  
general al CSMB, alături de centenari

Centenarii au fost premiaţi de actorii
Roxana Velniciuc şi Silviu Biriş
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Conform datelor Organizației Mondiale 
a Sănătății (OMS), osteoporoza ocupă 
locul doi în lume ca incidență, după 
bolile cardiovasculare. Este o problemă 
majoră de sănătate publică, ce are 
consecințe semnificative în rândul 
populației, în special, după 50 de ani. 
Iată semnele care îți arată  că suferi de 
osteoporoză!

La	 nivel	 mondial,	 osteoporoza	 afectează	
peste	200	milioane	de	femei.	În	România,	
un	 milion	 de	 femei	 și	 bărbați	 cu	 vârste	
de	 peste	 50	 de	 ani	 sunt	 diagnosticați	 cu	
această	boală,	cu	o	prevalență	de	20,5%	la	
femei	și	6,2%	la	barbați.	
Supranumită	 și	 „hoțul	 tăcut”,	 pentru	 că	
nu	 doare,	 afecțiunea	 a	 atins	 în	 ultimele	
decenii	 cote	 îngrijorătoare.	 Astfel	 că	 în	
zilele	noastre	se	pune	accent	pe	creșterea	
gradului	 de	 conștientizare	 asupra	
prevenției,	 diagnosticării	 și	 tratării	 boli.	
Ajunsă	 la	un	stadiu	avansat,	osteoporoza	
ne	afectează	viața	de	zi	cu	zi.
Ce este osteoporoza
Vorbim	 despre	 o	 afecțiune	 caracterizată	
prin	scăderea	semnificativă	a	conținutului	
mineral	 osos.	 Structura	 osului	 constă	 în	
60%	vitamine,	minerale	şi	proteine	(fosfat	
de	calciu,	oseină)	şi	40%	celule	vii	osoase,	
care	ajută	la	creșterea	şi	refacerea	osului.	
Pentru	 ca	 oasele	 să	 rămână	 puternice,	
corpul	 nostru	 îndepartează	 de-a	 lungul	
vieții	 osul	 vechi	 și	 îl	 inlocuiește	 cu	 unul	
nou.	
Copilăria	 și	 adolescența	 sunt	 perioadele	
în	care	se	formează	masa	osoasă:	oasele	
cresc,	 devin	 mai	 lungi	 și	 mai	 puternice,	
iar	acest	ritm	continuă	până	la	vârsta	de	
25-30	 ani,	 când	 se	 atinge	 masa	 osoasă	
maximă.	 După	 această	 vârstă,	 are	 loc	
regresul,	 când	 oasele	 suferă	 un	 proces	
continuu	de	formare	și	distrugere,	care	le	
permite	să	rămână	sănătoase.	
Și	 totuși,	 după	 50	 ani,	 acest	 echilibru	
se	 modifică,	 deoarece	 nu	 mai	 se	 mai	
poate	 înlocui	 la	 fel	 de	 repede	 țesutul	
osos	 pe	 masură	 ce	 el	 este	 îndepărtat.	
Astfel,	 oasele	 devin	 atât	 de	 fragile,	 încât	
o	 simplă	 căzătură	 sau	 chiar	 o	 acțiune	
obișnuită,	 poate	 provoca	 o	 fractură.	 
Cele	mai	frecvente	sunt	fracturile	coloanei 
 

vertebrale,	 ale	 șoldului	 și	 încheieturii	
mâinii.	
Cum se instalează boala
Probleme	 osoase	 devin	 accentuate	 la	
femei	 în	 primii	 ani	 după	 menopauză.	
Atunci	 se	 pierde	 efectul	 protectiv	 al	
hormonului	 estrogen	 și	 are	 loc	 cea	 mai	
mare	 schimbare	 în	 densitatea	 osoasă.	
Osteoporoza,	asemeni	diabetului	zaharat	
sau	 altor	 boli	 cronice,	 nu	 se	 instalează	
peste	 noapte,	 pierderea	 de	 masă	
osoasă	 trecând	 inițial	 printr-o	 ”perioadă	
asimptomatică”.
De	 obicei,	 persoanele	 aflate	 în	 stadii	
incipiente	ale	bolii,	nu	au	niciun	simptom	
până	 la	 producerea	 primei	 fracturi.	 În	
unele	cazuri,	pacientele	constată	că	sunt	
mai	 scunde	 decât	 erau	 în	 tinerețe	 sau	
că	au	 făcut	cocoașă	și	asta	nu	din	cauza	
vârstei,	 ci	 pentru	 că,	 de	 fapt,	 suferă	
pierderi	osoase	masive.	
Durerile	de	spate,	cauzate	de	schimbările	
ce	au	 loc	 la	nivelul	 vertebrelor,	 și	nu	ale	
vremii	 sau	 poziției,	 așa	 cum	 tindem	 să	
credem,	 pot	 fi	 un	 semn	 că	 ceva	 este	
în	 neregulă.	 Prima	 fractură	 nu	 va	 fi	 și	
ultima,	 cât	 timp	osteoporoza	 va	 rămâne	
netratată.		
Investigații pentru diagnosticare
În	 ciuda	 dezvoltării	 metodelor	 de	
diagnostic,	evaluare	și	 intervenție	pentru	
reducerea	riscului	de	fracturi,	prea	puțini	
oameni	merg	la	control.	
Dar,	după	50-55	de	ani,	 trebuie	să	 faceți	
un	 screening	 pentru	 a	 afla	 dacă	 există	
riscul	de	osteoporoză.	
Vorbim	despre	osteodensitometrie (DXA),	
care	este	o	metodă	radiologică	de	referință	
pentru	 diagnosticarea	 și	 monitorizarea	
tratatamentului	în	această	situație.	
Prin	DXA	se	evaluează	densitatea	osoasă	
la	 nivelul	 întregului	 sistem	 osos	 sau	 în	
zone	predispuse	fracturilor	osteoporotice,	
precum	colul	femural,	coloana	vertebrală	
sau	antebrațul.	
Diagnosticul precoce	este	greu	de	stabilit	
prin	radiografiile	standard,	deoarece	masa	
osoasă	 pierdută	 trebuie	 să	 depășească	
30-50	%,	dar	este	și	singura	modalitate	de	
a	diagnostica	fracturile.

sănătAteA nu Are vârstă

Iată semnele care îți arată că suferi
Dupa 50 de ani apar 
problemele osoase

Alimentația	și	exercițiile	fizice	pot	ajuta	
la	 prevenirea	 pierderii	 osoase	 și	 la	
întărirea	 oaselor,	 în	 timp	 ce	 fumatul,	
excesul	de	alcool,	un	stil	de	viață	inactiv	
și	 o	 dietă	 săracă	 în	 calciu	 și	 vitamina	
D	 reprezintă	 riscul	 de	 a	 vă	 îmbolnăvi.	
Tulburările	de	alimentație	(anorexia	sau	
bulimia)	 își	pot	pune	amprenta	asupra	
sănătații	 oaselor.	 Desigur,	 pentru	
cei	 predispuși	 la	 osteoporoză,	 este	
importantă	 administrarea	 din	 timp	 a	
unui	tratament	medicamentos	adecvat.	
Consumul	de	alimente	bogate	în	calciu,	
laptele,	 tonul,	 somonul,	 legumele	 cu	
frunze	 verzi	 pot	 ajuta	 la	 protejarea	
oaselor,	indiferent	de	vârstă.	Alimentele	
foarte	sărate,	supele	și	preparatele	din	
conservă,	 carnea	 prelucrată	 și	 cafeina	
reduc	capacitatea	corpului	de	a	asimila	
calciul,	 deci	 la	 apariția	 osteoporozei.	
Mișcarea	 în	aer	 liber	și	exercițiile	fizice	
moderate	 sunt	 foarte	 importante	 de	
la	 o	 anumită	 vârstă.	 De	 aceea,	 e	 bine	
să	 ieșiți	 zilnic	 la	 plimbare,	 chiar	 și	 în	
sezonul	rece.

Dieta și mișcarea 
ajută bolnavii 

Sursa	foto:		lum
ina.ro	/	shutterstock.com

Gala ”Vieți de Poveste”. Secretele 
bucureștenilor care au trecut de 100 de ani

Durerile de spate sunt 
cele mai frecvente în
rândul persoanelor
care au osteoporoză

de osteoporoză!
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	 Proiectele	 din	 domeniul	
sănătății	realizate	de		Administrația	
Spitalelor	 și	 Serviciilor	 Medicale	
București	 (ASSMB)	 cu	 finanțare	 de	
la	 Primăria	 Municipilului	 București		
sunt	 foarte	 apreciate.	 Mai	 multe	
primării	 din	 țară	 și-au	 exprimat	
dorința	 de	 a	 implementa	 astfel	
de	 proiecte	 și	 pe	 plan	 local.	 Chiar	
dacă	anul	acesta,	bugetul	Primăriei	
Capitalei	 a	 fost	 tăiat,	 sănătatea	
bucureștenilor,	și	nu	numai,	pentru	
că	 în	 spitalele	 administrate	 de	
municipalitate	 se	 tratează	 bolnavi	
din	toată	țara,	reprezintă	o	prioritate	
pentru	 Primarul	 General,	 Gabriela	
Firea.	 	 Astfel	 că	 85	 de	 milioane	
de	 euro	 au	 fost	 alocate	 acestui	
domeniu.	 De	 altfel,	 anul	 trecut	
Municipalitatea	a	alocat	domeniului	
sănătăţii	 un	 buget	 record,  de	
111	 milioane	 de	 euro,	 sumă	 care	
reprezintă,	 comparativ	 cu	 ultimii	
cinci	ani,	o	dublare	sau	chiar	triplare	
a	fondurilor	alocate	spitalelor.	Suma	
a	fost	folosită	pentru	modernizarea,	
dotarea	 şi	 reabilitarea	 celor	 19	
spitale	 aflate	 în	 administrarea	
Primăriei	 Generale,	 pentru	 ca	

actul	 medical	 să	 se	 desfășoare	 în	
condiţii	moderne,	la	cele	mai	înalte	
standarde.	 	 ”Gestionăm	 programe	
diverse,	 de	 la	 sprijinirea	 copiilor	
și	 adulților	 aflați	 în	 situații	 dificile,	
la	 încurajarea	 natalității,	 a	 testării	
pe	 durata	 sarcinii.	 (...)	 Ne	 dorim	
ca	 bucureștenii	 să	 acorde	 atenție	
sănătății	 în	 general	 și	 prevenției	
în	 special,	 de	 aceea	 punem	 în	
practică	și	programe	de	screening,	
stomatologice	 sau	 de	 încurajare	 a	
mișcării.	Deși	nu	este	cea	mai	bună	
perioadă	financiară	pentru	Capitală,	
continuăm	 să	 investim	 în	 plan	
social	 și	 în	 sănătatea	 oamenilor,	
sunt	 programe	 și	 proiecte	 de	
succes,	cu	o	rată	mare	de	accesare,	
extrem	de	 utile	 pentru	 oameni”,	 a	
spus	Primarul	General	al	Capitalei,	
Gabriela	Firea.	De	altfel,	edilul	șef	a	
declarat	încă	de	la	începutul	anului	
că,	 în	 ciuda	 bugetului	 diminuat,	
investițiile	 în	 sănătate	 nu	 vor	 fi	
afectate.	 	 Primăria	 Capitalei,	 prin	
ASSMB,	 a	 finanțat	 în	 perioada	
2018-2019	 proiecte	 în	 valoare	 de	
16.939.129	lei	(3.566.132	euro).	

Programul „O șansă pentru cuplurile 
infertile”,	 FIV1,	 desfășurat	 în	 perioada	
iunie	 2018-decembrie	 2019,	 prevede	
acordarea	 unui	 sprijin	 financiar	 cu	 o	
valoare	 totală	 de	până	 la	 13.800	 lei/cuplu	
infertil	din	București	 cu	 indicație	medicală	
pentru	efectuarea	procedurii	de	 fertilizare	
in	vitro.	Prima	etapă	a	avut	ca	 țintă	1.000	
de	beneficiari	și	a	 înregistrat	1.054	dosare	
depuse	și	aprobate.	174	de	copii	au	venit	pe	
lume	prin	programul	de	 fertilizare	 in	vitro	
„O	 șansă	 pentru	 cuplurile	 infertile”	 FIV1,	

derulat	 prin	 ASSMB	 și	 sunt	 monitorizate	
încă	169	de	sarcini	în	evoluție.	Decontările	
realizate	 pentru	 primii	 961	 de	 beneficiari	
prin	 FIV	 1	 însumează	 aproximativ	 2,6	
milioane	de	euro.	Ca	urmare	a	 interesului	
de	 care	 s-a	 bucurat	 programul	 FIV1,	 la	
propunerea	 Primarului	 General,	 Gabriela	
Firea,	 Consiliul	 General	 al	 Municipiului	
București	a	aprobat	finanțarea	Programului	
„O	 șansă	 pentru	 cuplurile	 infertile”-	 FIV2,	
în	 derulare	 în	 perioada	 2019-2020.	 Este	
dimensionat	 pentru	 2.000	 de	 beneficiari,	

până	acum	fiind	aprobate	490	de	dosare.	
Beneficiarii	proiectului	sunt	cuplurile	carora		
medicul	specialist	in	obstetrica-ginecologie,	
cu	 competenta	 in	 tratamentul	 infertilitatii	
cuplului	 si	 reproducere	 umana	 asistata	
le-a	diagnosticat	o	afectiune	 incompatibila	
cu	reproducerea	pe	cale	naturala.	Bugetul	
multianual	 alocat	 FIV	 2	 se	 ridică	 la	 5,85	
de	 milioane	 de	 euro.	 Initiativa	 Primariei	
Capitalei,	 despre	 care	 s-a	 scris	 si	 in	 presa	
internationala,	 a	 devenit	 model	 de	 bune	
practici	 pentru	 alte	 autoritati	 locale	 din	
Romania.	(Detalii:	fiv.assmb.ro)	

 *Proiectul „Newborn - O 
șansă pentru cuplurile infertile” este	
derulat	 prin	 Spitalul	 Clinic	 de	Obstretică-
Ginecologie	 „Prof.	 Dr.Panait	 Sîrbu”	 și	
are	 un	 buget	 de	 190.000	 de	 euro	 și	
vizează	138	 femei	 și	 175	bărbați.	 Aceștia		
beneficiază	 de	 sprijin	 financiar	 pentru	
prezervarea	 fertilității,	 înainte	 de	 a	
începe	 tratamentele	 oncologice	 (chimio-/
radioterapie,	 tratamentul	 chirurgical).	

Oncofertilitatea	 s-a	 născut	 din	 dorința	
legitimă	 a	 persoanelor	 diagnosticate	
cu	 cancer	 de	 a	 avea	 copil	 chiar	 și	 după	
tratamentele	 oncologice,	 tratamente	
care	 au	 ca	 reacție	 adversă	 -	 temporară	
sau	 permanentă	 -	 infertilitatea.	 Până	
în	 prezent,	 au	 fost	 depuse	 și	 aprobate	
nouă	 dosare.	 	 Beneficiarii	 sunt	 femei	
şi	 bărbaţi,	 diagnosticaţi	 cu	 cancer,	 care	
primesc	indicaţia	de	la	medicul	specialist,	
să-şi	 preserve	 fertilitatea.	 Programul	 se	
derulează	pe	o	perioada	de	12	luni.	
A	început	în	noiembrie	2018	şi	se	va	finaliza	
în	2020.	Există	posibilitatea	ca	bucureștenii	
interesaţi	 să	 depună	 documentele	
necesare	 și	 prin	 aplicaţia	 online,	 pusă	 la	
dispoziţie	de	ASSMB.	
Înscrierea	 în	 aplicaţie	 se	 face	 pe	 baza	
urmatoarelor	documente:
copie	carte	de	identitate	și	documentul	tip	
eliberat	de	medicul	specialist	oncolog.
(Detalii:	newborn.assmb.ro)

Proiecte derulAte de PrimăriA cAPitAlei 
Prin Assmb

Primarul General Gabriela Firea a alocat 
sănătăţii un buget record

1.504 cupluri 
şi-au depus dosarul

Bucureştenii cu probleme oncologice 
au fost ajutaţi să devină părinţi
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Proiectul „Consultații 
stomatologice și aplicare 

de aparate ortodontice" 
are	 ca	 beneficiari	 elevii	 din	
București,	 cu	 vârsta	 cuprinsă	
între	 7	 și	 16	 ani.	 Acesta	 se	
derulează	 până	 în	 anul	 2021,	
prin	Spitalul	Clinic	de	Chirurgie	
Oro-Maxilo-Facială	 ”Prof.	 Dr.	
Dan	Theodorescu”.	Cu	un	buget	
total	 de	 aproximativ	 200.000	
de	 euro,	 programul	 prevede	
sprijin	 financiar	 pentru	 1.234	
de	aparate	ortodontice	mobile	
(750	lei/arcada	superioară	sau	
inferioară	sau	1.500	lei	pentru	
ambele	 arcade,	 dacă	 există	
indicație	 medicală	 în	 acest	

sens).	
Până	 în	 prezent,	 au	 fost	
depuse	 și	 evaluate	 686	 de	
dosare,	 fiind	 aplicate	 727	
aparate	 ortodontice	 unui	
număr	de 398	de	elevi.	
Alți	280	de	copii	sunt	în	diverse	
etape	 de	 evaluare	 sau	 lucru	
pentru	 aplicarea	 aparatelor.	
Valoarea	 decontată	 până	 în	
prezent	se	ridică	la	aproximativ	
108.000	 de	 euro.	 Aparatele	
dentare	 trebuie	 aplicate	
in	 perioada	 de	 crestere	 	 si	
dezvoltare	a	organismului	 ,	 in	
medie		in	7	si	16	ani.	
(Detalii:	 aparateortodontice.
assmb.ro)

Proiectul „Smile - Mobile”,	
cu	perioadă	de	 implementare	

2019-2021,	 vizează	 2.000	 de	
beneficiari,	 elevi	 din	 municipiul	
București	 cu	vârsta	cuprinsă	 între	
7	 și	 16	 ani.	 Anul	 acesta,	 500	 de	
elevi	 vor	primi	 acest	 ajutor,	 iar	 în	

anii	 2020-2021	 câte	 750.	 Sprijinul	
financiar	acordat	este	 în	cuantum	
de	maxim	1.100	de	lei	/	beneficiar,	
sub	 formă	 de	 vouchere.	 Până	
în	 prezent,	 au	 fost	 depuse	 140	
de	 dosare.	 (Detalii:	 smilemobile.
assmb.ro)

Proiectul „Smile”,	 cu	
implementare	 până	 în	

decembrie	 2020,	 prevede	 sprijin	
financiar	 pentru	 20.000	 de	 	 și	
constă	 în	 aplicarea	 de	 aparate	
ortodontice	fixe,	respectiv,	620	lei/
arcada	 superioară	 sau	 inferioară	

sau	990	lei	pentru	ambele	arcade,	
dacă	 există	 indicație	 medicală	 în	
acest	sens.	
Bugetul	 total	 se	 ridică	 la	 4,4	
milioane	 euro,	 până	 în	 prezent	
fiind	 înregistrate	 133	 de	 înscrieri.	
(Detalii:	smile.assmb.ro)

Proiectul „Testarea 
genetică la 

cancerul de sân în stadii 
incipiente"	 se	 adresează	
bucureștenilor	 diagnosticați	
cu	 cancer	 mamar	 în	 stadii	
incipiente,	 cu	 tumori	 până	
în	 5	 cm	 (T1-T2),	 ganglioni	
axilari	 negativi	 sau	 pozitivi,	
receptori	 hormonali	
pozitivi	 sau	 negativi,	 ținta	
fiind	 de	 aproximativ	 1.000	

de	 beneficiari.	 Proiectul	
prevede	 acordarea	 unui	
sprijin	 financiar	 pentru	
efectuarea	testelor	genetice	
în	 valoare	 de	 17.000	 de	 lei	
pentru	fiecare	beneficiar.
Până	acum,	au	fost	aprobate	
229	 de	 cereri.	 Valoarea	
totală	 decontată	 este	 de	
peste	630.000	de	euro.	
(Detalii:	 testaregenetica.
assmb.ro)

Proiectul ”Tehnologie revoluționară 
pentru reducerea infecțiilor 

nosocomiale cu ajutorul roboților”. 
Robotul	cu	lumină	ultravioletă	pulsată	cu	
xenon,	în	valoare	de	aproximativ	159.000	
de	euro,	a	 fost	achiziționat	de	Primăria	
Capitalei,	 prin	 ASSMB.	 Beneficiar	 este	
Spitalul	 Clinic	 de	 Boli	 Infecțioase	 și	
Tropicale	 ”Dr.	 Victor	 Babeș”.	 Aparatul	
este	de	dimensiunea	unui	aspirator	mai	
mare,	 are	 un	 ciclu	 de	 dezinfecție	 scurt	
și	poate	curăța	între	30	și	62	de	camere	
de	 spital,	 într-o	 singură	 zi.	 Până	 acum,	
dezinfecția	 saloanelor	 se	 făcea	 după	
metode	 standard,	 durata	 curățeniei	 și	
dezinfecției	fiind	de	aproximativ	12	ore.	
Robotul	 cu	 lumină	 ultraviolet	 pulsată	
cu	 xenon	 reduce	 dramatic	 incidența	
infecțiilor	nosocomiale	și	cu	Clostridium	
dificile	în	domeniul	asistenței	medicale-

dobândite,	 fără	 erori	 umane	 sau	
rezistență	 la	substanțe	chimice.	Practic,	
robotul	 e	 eficient	 împotriva	 a	 30	 de	
infecții	intraspitalicești.	
Proiectul	a	 fost	aprobat	prin	Hotărârea	
Consiliului	 General	 al	 Municipiului	
București	 nr.	 306/14.06.2018	 şi	 s-a	
derulat	 pe	 o	 perioadă	 de	 nouă	 luni,	
respectiv,	 între	1	 iulie	2018	–	31	martie	
2019,	în	Spitalul	Clinic	de	Boli	Infecţioase	
şi	Tropicale	„Dr.	Victor	Babeş”.		
Beneficiarii	 sunt	 pacienții	 și	 cadrele	
medicale	 din	 această	 unitate	medicală.	
Infecțiile	 nosocomiale	 sunt	 dezvoltate	
de	către	bolnavi	în	timpul	spitalizării.
	 (Detalii:	 http://assmb.ro/proiect/
proiect-tehnologie-revolu-ionar-pentru-
reducerea-infec-iilor-nosocomiale-cu-
ajutorul-robo-ilor).	

Așa arată robotul care dezinfectează 
saloanele din spital

1.000 de persoane beneficiază 
de acest program

Copiii sunt fericiți când ştiu
ca au un zâmbet frumos

Pentru ambele arcade, fiecare
copil a primit câte 990 lei
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conFesiuni Artistice

Talentul nu are vârstă! Ne-o demonstrează 
Iustin Cristian Oprea inginerul care scrie 
poezii. La de 51 de ani, acesta a lansat 
primul său volum de versuri și proză.

Iustin	 Cristian	 Oprea	 sparge	 orice	 tipare.	 În	
viața	de	zi	este	inginer	și	recunoaște	că	nu	s-a	
gândit	niciodată	să	devină	scriitor.	
Însă	dragostea	față	de	literatură,	artă	și	frumos	
l-au	 îndemnat	 să-și	 aștearnă	 gândurile	 pe	
hârtie.	 Debutul	 literar	 a	 avut	 loc	 în	 2018	 cu	
primul	volum	de	versuri	și	proză,	intitulat	„Din	
Tainele	frumosului”,	 iar	scrierile	sale,	pătrund	
adânc	 în	 sufletul	 cititorului	 și	 îl	 îndeamnă	 să	
contemple	asupra	realității.	
Vă	invităm	să	descoperiţi	un	scriitor	care	merită	
toată	admirația	și	laudele,	pentru	promovarea	
valorilor	naționale	și	dragostea	față	de	neamul	
românesc.	
Cum ați ajuns de la inginerie, la poezie și 
literatură?
  Iustin	Cristian	Oprea:	Deși	sunt	inginer	
de	 profesie	 și	 m-am	 specializat	 în	 Relații	
Publice	la	SNSPA,	cu	trecerea	anilor	am	simțit	
o	 chemare	 spre	 mânuirea	 cuvântului	 cu	
folos	 către	 aproapele	 meu,	 către	 cercetarea	
rostului	și	menirii	noastre	pe	acest	frumos	plai	
românesc,	cu	deal	și	cu	vale.	Basmele	copilăriei	
mi-au	 dăruit	 semințe	 interioare	 care	 acum	
rodesc	cu	folos.	
Vacanțele	petrecute	la	țară,	la	bunici,	cu	toată	
bucuria	 lor	 au	 avut	 un	 rol	 determinant	 în	
formarea	 unei	 viziuni	 reale,	 autentice	 despre	
natură,	în	toată	măreția,	splendoarea	și	rostul	
ei.		
Apoi,	 întrebările	 interioare	 despre	 Creatorul	
naturii	au	primit	și	ele	răspunsuri,	așa	precum	
cel	ce	caută	află,	iar	celui	ce	bate,	i	se	deschide.	

Când ați scris prima carte 
și care a fost aceasta?
Prima	 carte	a	 fost	un	 volum	
de	 „versuri	 și	 proză	 pentru	
toată	 suflarea”,	 pentru	
că	 am	 pus	 în	 el	 cuvinte	 și	
gânduri	 despre	 mamă,	
familie,	țară,	neam,	educație,	
credință,	natură,	meșteșuguri	
populare.	 La	 final,	 basmul	 care	 îndemnă	 la	
cugetare,	se	numește	„Bunătate	fără	răutate	și	
smerenie	fără	mândrie”...
V-ați dorit dintotdeauna să deveniți poet și 
scriitor? Ce rol a jucat literatura în viață?
  Nu	 m-am	 gândit	 niciodată	 să	 fiu	
scriitor,	ci	pur	și	simplu	am	simțit	o	 inspirație	
frumoasă,	cred	eu,	ca	un	dar	pentru	iubirea	de	
natură,	de	aproape,	de	 tot	 ceea	ce	 înseamnă	
viață.	
Totodată	 consider	 că,	 în	 vremurile	 destul	 de	
agitate	 pe	 care	 le	 trăim	 și	 în	 care	 ne	 găsim	
timp	tot	mai	puțin	pentru	suflet,	dacă	vrem	să	
mergem	înainte,	trebuie	să	ne	oprim	din	a	mai	
ignora	valorile	fundamentale	și	legile	nescrise	
ale	 vieții	 frumoase,	 în	 armonie	 cu	 întreaga	
Creație.	
Am	iubit	și	iubesc	literatura	și	am	convingerea	
că	 oricine	 se	 pune	 în	 slujba	 Creatorului	 cu	
dragoste	față	de	semenul	său	și	cu	fapte	bune,	
harul	se	revarsă	asupra	lui	și	crește	dorința	de	
a-și	înmulți	talanții	(n.r.	una	din	unitățile	vechi	
de	 măsură	 ale	 masei,	 corespunzătoare	 ca	
valoare	și	echivalentă	cu	a	unui	metal	prețios,	
având	masa	de	apă	necesară	pentru	a	umple	o	
amforă),	căci	toți	avem	și	cred	cu	tărie	că	asta	
trebuie	să	facem	aici	pe	pământ.	

 Ce gen literar preferați, în mod special?
		 Îmi	 plac	 toate	 genurile	 literare,	 însă	
referitor	la	genul	liric,	aș	vrea	să	spun	că	pentru	
mine,	 poezia	 fără	 o	 fărâmă	 de	 rimă,	 nu	 este	
poezie,	 ci	 doar	 o	 simplă	 cugetare.	 Rima	 este	
cea	care	bate	ușor	și	care	deschide	cu	adevărat	
poarta	sufletului,	făcându-l	să	vibreze,	să	cânte.	
Cum vă desfășurați activitatea alături de 
seniorii bucureșteni?
		 Sunt	 recunoscător	 lumii	 nevăzute	
care	face	conexiunile	și	aduce	laolaltă	oameni	
frumoși,	cu	dragoste	de	frumos.	Așa	am	avut	
bucuria	 să	 o	 cunosc	 pe	 doamna	 Valentina	
Spânu	de	 la	Centrul	Municipal	pentru	Dialog,	
un	om	special,	care	vede,	intuiește	potențialul	
și	talentul	fiecăruia,	este	un	om	înzestrat	cu	un	
dar	mai	rar	în	zilele	noastre,	acela	de	a	aduna	
oameni,	 de	 a-i	 uni	 în	 realizarea	 activităților	
de	 suflet,	 frumoase,	 caritabile,	 artistice,	
festive.	 Dânsa,	 alături	 de	 dumneavoastră,	
echipa	Centrului	pentru	Seniori	a	Municipiului	
București	 și	 de	 doamna	 Director	 General	
Alexandra	 Dobre,	 m-ați	 implicat	 și	 promovat	
cu	mult	 suflet	aproape	 în	 toate	activitățile	pe	
care	le-ați	organizat.	
Aveți un mesaj pentru cititorii noștri?
 	 Mesajul	meu	către	cititori,	către	seniori,	
dar	 și	 către	 toată	 suflarea,	 este	 poezia	 „Toți	
odată”	pe	care	v-o	dedic	tuturor.

A devenit poet 
la 51 de ani

Iustin Cristian Oprea este inginer de 
profesie, dar Dumnzeu l-a înzestrat 
cu darul scrisului

"Toți odată fiți în cuget 
iubitori de gânduri bune 

Și purtați cu meșteșug 
vorba cu înțelepciune. 

Toți odată să doriți haina 
faptelor curate 

Și în suflet veți primi doar 
răsplăți nemăsurate. "

Toți odată

Primul  volum de poezii al lui  
Iustin Cristian Oprea

Prietenii poetului s-au bucurat de 
cărţile primite
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70 de ani de viață și 50 de ani de carieră. Sunt 
cifrele care o urmăresc în 2019 pe marea 
noastră artistă Corina Chiriac. Aceasta ne-a 
mărturisit cu zâmbetul pe buze că actul de 
indentitate a anunțat-o că anii s-au scurs și 
a ajuns să bifeze pe nesimțite încă un an în 
calendarul vieții.  

		 "Opriți	 timpul,	 clipa	 asta	 minunată	
/	 În	 suflet	 vreau	 s-o	 păstrez...",	 ne	 cântă	
Corina	Chiriac	ori	de	câte	ori	are	ocazia.Pe	26	
octombrie,	 în	 zi	 de	 mare	 sărbătoare,	 atunci	
când	credincioșii	îl	cinstesc	pe	Sfântul	Dimitrie	
Izvorâtorul	de	Mir,	Corina	Chiriac	a	fredonat-o	
din	nou.	Și	nu	pe	o	scenă	de	spectacole,	 ci	 la	
Magaziul	 Muzica,	 acolo	 unde	 a	 lansat	 dublul	
album	intitulat	”Strada	Speranței”	și	a	aniversat	
cei	70	de	ani	de	existență.	 ”Dragi	prieteni,	am	
de	 făcut	 o	 reclamație	
urgentă:	 actul	 meu	 de	
identitate	mă	anunță	că	
împlinesc	70	de	ani!	Undeva,	cred	că	s-a	produs	
o	greșeală,	o	eroare	 informatică.	Cred	că	este	
o	 glumă	 proastă,	 datorată	 cu	 siguranță	 unei	
erori	de	calculator	și	este	în	total	dezacord	cu	
realitatea.	 Dar,	 ca	 să	 pară	 că	 mă	 conformez	
actelor	 publice,	 uite	 că	 onorez	 schimbarea	
de	 prefix	 împreună	 cu	 prietena	mea	 cea	mai	
bună,	 muzica.	 Până	 la	 urmă,	 fiecare	 prag	 al	
vieţii	 are	 valoarea	 lui	 afectivă,	 de	 la	 bucuria	
majoratului,	la	mica	depresie	a	mijlocului	vieţii,	
și	până	 în	prezent.	Pentru	mine	a	fost	extrem	
de	 important	 să	 sărbătoresc	 în	 primul	 rând	
profesional,	 pentru	 că	 am	 simţit	 că	 nimic	 nu	

mi-ar	 face	mai	 bine	 și	 nu	m-ar	mulţumi	mai	
mult”,	a	mărturisit	regina	șlagărelor	românești	
cu	umoru-i	caracteristic.	
Melodiile	 sale,	 șlagărele	 lansate	 de-a	 lungul	
timpului,	 sunt	 piese	 de	 suflet	 ce	 aparțin	
multor	 generații,	 majoritatea	 regăsindu-se	
pe	dublul	album	aniversar	”Strada	Speranței”	
(Vasile	Veselovschi/Mihai	Maximilian).	Conține	
28	de	piese	vechi	 sau	no	 ice	au	 fost	 cântate	
și	înregistrate	anul	acesta,	cu	orchestrații	noi,	
realizate	în	tonalitatea	vocii	de	astăzi.	
Pe	 lângă	 dublul	 album,	 vedeta	 a	 primit	
Discul	 de	 Aur	 pentru	 vânzări	 record	 și	 a	
lansat	 în	premieră	o	amplă	și	 impresionantă	
bibliotecă	virtuală.	Am	putea	spune	că	este	o	
enciclopedie,	care	prezintă	cariera	sa	și	a	tatălui	
său,	compozitorul	Mircea	Chiriac,	cu	impresii	
și	 imagini	 de	 arhivă,	 documente,	 înregistrări	
video	rare,	fotografii-unicat,	articole	din	presa	
vremurilor,	 afișe	 din	 spectacole,	 amintiri,	
autografe,	scrisori,	confesiuni.	
La	 evenimentul	 de	 lansare	 a	 fost	 prezent	

și	 unul	 dintre	 cei	
mai	 buni	 prieteni	
ai	 vedetei,	 Valentin	
Veselovschi,	 fiul	 unuia	

dintre	cei	mai	importanți	și	prolifici	compozitori	
de	muzică	ușoară.	
”Să-i	amintiți	vă	rog	frumos	adresa	mea	/	Când	
vă	 întâlniți	 cu	 fericirea	 /	 Casa	 cu	 flori,	 strada	
speranței	la	parter	/	O	mai	aștept	și	mai	sper…”.	
Așa	sună	primele	versuri	ale	șlagărului	”Strada	
Speranței”,	propus	pentru	Concursul	de	Creație	
de	 la	Festivalul	Mamaia,	 în	anul	 	1983.	Autorii	
lui	 sunt	 Vasile	 Veselovschi	 și	 textierul	 Mihai	
(Puiu)	Maximilian.	Această	stradă	chiar	există	și	
este	situată	nu	departe	de	Piața	Galați.	
Prieteni	 nedespărțiți	 și	 vecini,	 cei	 doi	 autori	

aveau	obiceiul	ca	 la	prânz,	să	facă	o	plimbare	
pe	 jos	 către	 unul	 dintre	 localurile	 preferate,	
unde	serveau	o	cafea	și	un	cognac.	Deseori	ei	
treceau	 pe	 Strada  Speranței,	 una	 din	 străzile	
lungi	ale	Capitalei,	străjuită	de	case	vechi	și	pe	
vremuri,	cu	multă	verdeață.	
Așa	i-a	venit	lui	Puiu	Maximilian	ideea	textului,	
care	avea	clare	conotații	vizavi	de	politica	acelor	
vremuri.	Pe	atunci,	textele	cântecelor	trebuiau	
să	fie	aprobate	de	comisia	Ministerului	Culturii	
pentru	ca	nu	cumva	să	se	strecoare	vreo	idee	
neconformă	 cu	 „educarea	 omului	 nou	 de	 tip	
socialist	prin	artă	și	cultură”.	Textul	a	trecut	de	
comisia	care	s-a	făcut	că	nu	înțelege	mesajul. 

Corina Chiriac a moștenit un talent incredibil 
pentru muzică de la părinții săi. Tatăl său, 
compozitorul Mircea Chiriac (1919–1994), a fost 
profesor la Conservatorul Ciprian Porumbescu 
din București. Mama sa, Elisabeta Chiriac 
(1920-2002), a fost profesoară de pian la același 
Conservator. 
• În anul 1955 se înscrie la Școala de muzică Nr.1, 
din Strada Principatele Unite (București);
• În 1965 debutează radiofonic la Casa de cultură 
a studenților „Grigore Preoteasa” din București, 
în cadrul concursului „Debuturi”;
•În 1967, după ce termină liceul „Nicolae 
Bălcescu”, este admisă ca studentă la IATC „I.L. 
Caragiale”din București, clasa actorie Constantin 
Moruzan -Mihai Mereuță. A fost colegă de 
generație printre alții cu George Mihăiță, Florin 
Zamfirescu, Gelu Colceag, Mircea Diaconu;
• În martie 1970, Corina Chiriac debutează la 
concursul „Steaua fără nume”. începe seria 
concertelor în străinătate;

• Debutul său internațional se produce la 
„Zilele culturii române” în Polonia;
• în 1971 a reprezentat Romania la „Cerbul de 
aur”;
• Anul 1973 îi aduce colaborări cu TVR, Teatrul 
Constantin Tănase și cu diferite teatre din țară;
• În 1974, Corina Chiriac efectuează primele 
turnee în Occident și susține o suită de concerte 
în Portugalia;
• În 1975, se numără printre primii soliști 
cărora TVR le realizează recitaluri color pentru 
schimburi culturale cu străinătatea;
• Pe 1 octombrie 1988, Corina pleacă în turneu 
în America, alături de Maria Ciobanu, Florin 
Piersic și Dumitru Fărcaș. Primește un contract 
la Televiziunea din Eureka -California și se 
stabilește în Los Angeles;
• La 10 august 1994, după o absență de șase ani, 
revine în România, unde apare pe micile ecrane, 
în următorii ani, ca realizatoare, moderatoare 
sau ca invitată a unei vaste serii de emisiuni.

Remarcabila carieră de 50 de ani a marii noastre artiste

”Actul de identitate 
     mă anunță că am 
împlinit 70 de ani”

Corina Chiriac 
și-a sărbătorit 

ziua de naștere pe 
26 octombrie, când 
a lansat și albumul 
aniversar ”Strada 

Speranței”

seniori de 5 stele

”Strada Speranței” și povestea
 unui șlagăr nemuritor
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educAŢie FinAnciAră

Pentru mulți dintre noi, mai ales în cazul 
persoanelor în vârstă, este mai ușor să 
facem plățile direct la ghișeu. Mergem la 
poștă sau la bancă și ne pierdem timpul 
la coadă. Dar, este bine de știut faptul că 
în zilele noastre băncile au scos pe piață 
diverse servicii care ne ajută să plătim de 
acasă. 

Una	 dintre	 cele	 mai	 strigente	 probleme	 cu	 care	
se	 confruntă	 pensionarii	 este	 interacțiunea	 cu	
diversele	servicii	bancare.	Mulți	nu	știu	ce	trebuie	să	
facă	pentru	a	realiza	rapid	o	plată,	fără	a	mai	ieși	din	
casă,	deși	unii	dintre	ei	primesc	pensia	pe	card.	Dacă	
vă	aflați	în	această	categorie	de	seniori,	ca	să	faceți	
plata	online	aveți	nevoie,	pe	 lângă	bani	 în	 cont,	 să	
fiți	abonați	la	o	rețea	de	telefonie	și	să	aveți	internet.	
Odată	 activate,	 puteți	 oricând	 să	mergeți	 la	 bancă	
și	să	solicitați	internet	banking,	care	este	de	un	real	
ajutor.	
Cum folosiţi internet banking pe calculator
Este	 un	 instrument	 bancar	 care	 se	 poate	 accesa	
confortabil	 de	acasă	 ca	 sa	 va	 	 gestionati	 bugetului	
personal.	 Mai	 exact,	 încasările	 și	 plățile	 lunare.	
In	 felul	 acesta,	 castigati	 timp	 si	 nu	 va	 irositi	 bani	
pentru	 transport.	 Majoritatea	 băncilor	 oferă	
condiții	 promoționale	 pentru	 serviciile	 disponibile	
pe	 platforma	 de	 internet	 banking	 și	 dobânzi	 mai	
bune	pentru	conturile	de	economisire	deschise	prin	

intermediul	acestui	instrument.
Dar	 pentru	 a	 le	 accesa,	 presupune	 conectarea	 pe	
o	platformă	de	 internet	banking,	care	de	obicei,	se	
regăsește	pe	site-ul	oficial	al	băncii.	Autentificarea	se	
face	prin	intermediul	unui	cod	de	utilizator	și	parolă.	
Aceasta	este	generată	de	bancă	și	se	poate	schimba	
ulterior	de	client	sau	poate	fi	primită	sub	formă	de	
mesaj	pe	telefon.	Mai	există	si	varianta	în	care	să	fie	
generată	 prin	 intermediul	 unui	 dispozitiv,	 denumit	
token	sau	digipass.	
Cum folosiţi internet banking pe telefon
Serviciile	 de	 internet	 banking	 includ	 și	 o	 versiune	
adaptată	 pentru	 telefoanele	 mobile	 și	 care	
funcționează	 ca	 orice	 aplicație	 a	 telefonului	mobil.	
Aceasta	 este	 o	 extensie	 a	 serviciului	 mult	 mai	
ușor	 de	 accesat	 și	 utilizat.	 Nu	 este	 condiționată	
de	 conectarea	 pe	 un	 browser	 de	 internet	 sau	 de	
utilizarea	unui	calculator	sau	laptop.
Ambele	opțiuni	de	accesare	a	serviciului	de	internet	
banking	pot	fi	utilizate	în	paralel,	în	funcție	de	nevoi,	
ceea	 ce	 nu	 implică	 un	 efort	 mai	 mare	 din	 partea	
clientului,	 deoarece	 interfețele	 și	 instrucțiunile	 de	
utilizare	ale	platformei	și	ale	aplicației	de	mobil	sunt	
similare.
Securitatea serviciilor 
Din	 punct	 de	 vedere	 al	 siguranței,	 serviciile	 de	
internet	 banking	 oferă	 protecție	 clienților,	 grație	
măsurilor	 stricte	 de	 confidențialitate	 și	 securitate.	
Acestea	 includ:	 certificate	 digitale,	 elementele	
de	 identificare	 securizate	 individual	 (numele	 de	

utilizator	 și	 parola	 confidențiale,	 pentru	 verificarea	
identității	tale)	și	coduri	unice	pentru	autentificare	și	
autorizarea	tranzacțiilor.
În	 cazul	 în	 care	 o	 altă	 persoană	 încearcă	 să	
acceseze	 platforma	 de	 internet	 banking	 deținută	
de	un	alt	 utilizator	 aceasta	 se	 va	bloca,	 în	 cazul	 în	
care	 se	 introduc	 greșit	 trei	 de	 ori	 elementelede	
autentificare.	 Pentru	 deblocarea	 platformei	 este	
necesară	 deplasarea	 la	 bancă	 învederea	 verificării	
identității	și	generarea	unor	noi	parole	de	acces.
De	asemenea,	dacă	platforma	de	 internet	banking	
nu	este	 închisă	prin	utilizarea	 funcției	de	 ieșire	din	
pagină,	riscurile	ca	altcineva	să	folosească	platforma	
sunt	minimizate	de	funcția	de	inchidere	automată	a	
sesiunii	după	câteva	minute	de	inactivitate.
În	plus,	pentru	protejarea	canalelor	de	comunicare	
cu	 banca,	 informațiile	 transmise	 sunt	 codificate	
prin	 intermediul	 tehnologiilor	 de	 ultimă	 generație,	
iar	 rețelele	 informatice	 ale	 băncii	 sunt	 protejate	
împotriva	accesărilor	neautorizate.	
Pe	lângă	protecția	oferită	de	bancă,	este	și	obligația	
clienților	 să	 asigure	 confidențialitatea	 datelor	
bancare	de	conectare/autentificare	în	platforma	de	
internet	banking	sau	în	aplicația	de	mobil,	să	anunțe	
banca	cu	privire	la	orice	suspiciune	de	pierdere	sau	
furt	 al	 datelor,	 să	 utilizeze	 parole	 suplimentare	 de	
blocare	 acces	 la	 dispozitivele	 pe	 care	 le	 folosesc	
atunci	 când	 se	 conectează	 la	 internet	 banking:	
telefon,	calculator,	laptop.	

Așa faceți plățile de acasă 
fără să mai stați la coadă!

•	Verificarea	soldurilor	și	a	detaliilor	conturilor	pe	care	le	dețineți;
•	Generarea	de	extrase	de	cont	sau	 istorice	ale	operațiunilor	 înregistrate	 în	
cont;
•	Plăți	 în	 lei	și	valută	 în	conturi	 la	aceeași	bancă	sau	alte	bănci	din	țară	sau	
străinătate	(interbancare);
•	Plăți	în	lei	către	furnizorii	de	utilități	;
•	Serviciul	de	Debit	Direct	–	plată	automată	efectuată	lunar	din	contul	curent	
către	un	alt	cont	curent	deținut	de	persoane	fizice	sau	juridice;
•	Transferuri	între	conturile	personale;
•	Schimb	valutar;
•	Constituire	de	conturi	dedicate	economisirii;
•	Plata	ratelor	la	credite;

Ce operaţiuni poţi face cu internet banking Atenţie! Băncile nu solicită clienţilor informaţii confidenţiale
Este datoria clienților să se informeze cu privire la modalitățile sigure de 
comunicare cu banca și să cunoască politica de utilizare a datelor personale. 
Băncile implementează politici sigure și clare de identificare a clientului, 
astfel încât orice solicitare scrisă, telefonică sau primită prin poșta 
electronică (e-mail) transmisă de bancă nu cuprinde date de identificare sau 
date confidențiale despre clienți. Nicio bancă nu le cere clienților divulgarea 
parolelor sau codurilor de acces pentru aplicațiile dedicate serviciilor la 
distanță, a PIN-ului cardului sau a altor coduri de acces personale. Prin 
urmare orice solicitare prin care se cere comunicarea de către client a acestor 
informații trebuie raportată în regim de urgență la bancă, de asemenea orice 
e-mail care cuprinde accesarea unor site-uri care nu au legătura cu banca se 
raportează băncii și nu se accesează de către client.

În câteva minute reuşiţi să finalizaţi 
tranzacţiile din  faţa

calculatorului
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O plimbare cu autobuzul supraetajat ne 
duce cu gândul la bătrâna Londră. Acolo 
au apărut pentru prima dată în anul 1947 
și au devenit rapid o emblemă a orașului. 
Dar, iată că faimoasele mașini roșii pot 
fi văzute și pe străzile Bucureștiului. 
În sezonul cald, zi de zi, plimbă turiștii 
români sau străini într-un tur ghidat de 
neuitat. Seniorii bucureșteni au avut 
ocazia să admire Capitala de la înălțime 
prin ochii turistului.  

Proiectul	Bucharest	City	Tour	a	fost	 lansat	
pe	28	iulie	2011	și
a	pus	Capitala	pe	harta	marilor	metropole	
europene	 și	 ale	 lumii.	 De	 atunci,	 440.000	
de	bucureșteni,	dar	și	turiști	din	țară	și	din	
străinătate	 au	 călătorit	 prin	 tot	 orașul	 cu	
inconfundabilele	și	impunătorele	autobuze	
turistice.	 De	 la	 bordul	 lor,	 au	 avut	 ocazia	
să	 admire,	 dar	 și	 să	 afle	 povești,	 legende	
și	 istorii	ale	clădirilor,	obiectivelor	turistice	
și	 monumentelor	 reprezentative	 pentru	
orașul	nostru.	
În	 acest	 an,	 sute	 de	 seniori	 s-au	 plimbat	

gratuit	 în	 fiecare	 săptămână.	 Tururile	
au	 fost	 puse	 la	 dispoziția	 lor	 de	 Primăria	
Capitalei,	 prin	 Centrul	 pentru	 Seniori	 al	
Municipiului	 București,	 în	 parteneriat	 cu	
Societatea	de	Transport	București	(STB).	La	
final,	aceștia	au	spus	că	a	fost	o	încântare	
pentru	 ei	 să	 marcheze	 astfel	 cei	 560	 de	
ani	de	atestare	documentară	şi	cei	360	de	
ani	de	când	Bucureştiul	a	devenit	capitala	
Țării	 Românești.	 	 Timp	de	 aproape	 o	 oră,	
de-a	lungul	a	peste	15	km,	seniorii	au	putut	
admira	obiective	turistice	importante:	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.	

iubim orAŞul Pentru că…

În sezonul cald circulă prin Capitală patru autobuze supraetajate
Bucharest	 City	 Tour	 are	 patru	
autobuze	speciale	au	o	capacitate	
de	77	locuri,	fiecare,	și	care	sunt	
prevăzute	cu	sistem	de	informare	
audio	în	limbile	română,	engleză,	
italiană	 și	 franceză.	 Sistemul	
wireless	este	gratuit,	iar	călătorii	
pot	 să	 obțină	 informații	 despre	
obiectivele	turistice,	direct	de	pe	
telefonul	mobil	sau	de	pe	laptop.	
Programul	 de	 funcționare	 al	
liniei	 turistice	 este	 între	 orele	
10.00	 și	 22.00.	 Intervalul	 de	
succedare	 între	 două	 vehicule	

este	 de	 aproximativ	 20	minute.	
Durata	traseului	este	de	circa	50	
minute.	Potrivit	reprezentanților	
STB,	 circa	 55.000	 de	 persoane	
călătoresc	 anual	 cu	 cele	 patru	
autobuze	supraetajate.	
Acestea	 circulă	 doar	 în	
perioada	15	mai	sau	1	 iunie-	15	
octombrie	 sau	 1	 noiembrie,	 în	
funcție	 de	 condițiile	 meteo.	 În	
2019,	 au	 funcționat	 până	 la	 31	
octombrie.	Linia	turistică	nu	este	
subveționată,	 ci	 este	 un	 centru	
de	profit	al	STB.

Seniorii au vizitat atracțiile 
turistice din autobuzul cu etaj

Au admirat Bucureștiul istoric 
de la înălțime 

Peste 200 de  persoane  
au avut ocazia  să facă o 
plimbare  cu autobuzul

Casa Poporului 
este una 

dintre atracţii

Seniorii au fotografiat 
fiecare obiectiv in parte
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Adrese	utile:

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

Telefon:	021.210.50.18
Program	cu	publicul:	luni	-	joi	(10.00-15.00),	vineri	(9.00-13.00)	

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

Telefon:	0770.799.834
Program	cu	publicul:	luni	-	vineri	(8.00-16.00),	joi	(8.00	–	17.00)

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

Telefon:	021.345.64.09	/e-mail:	office@dgaspc3.ro 
Program	cu	publicul:	luni	-	vineri	(10.00-18.00)

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

Telefon:	021.344.65.51	/e-mail:	clubulseniorilorrs@yahoo.com
Program	cu	publicul:	luni	-	vineri	(9.00-17.00)

CLUBUL SENIORILOR SECTOR 4
Strada	Covasna,	nr	3,	bis

Telefon:	0372.710.551	/	email:	clubul.seniorilor@dgaspc4.ro
Program	cu	publicul:	luni	-	vineri	(10.00-18.00),

CLUBURILE SENIORILOR SECTOR 6
Program	cu	publicul:	luni	-	joi	(9.00	-	15.00),	vineri	(9.00	–	13.00) 

Clubul	Seniorilor	“Mihai	Eminescu”,	Calea	Plevnei	nr.234	/	telefon:	0731.128.667
Clubul	Seniorilor	“Ioan	Slavici”,	Prelungirea	Ghencea	nr.28,	bl.C5,	parter	/	telefon:	0744.846.879
Clubul	Seniorilor	“Liviu	Rebreanu”,	str.	Murguţa	nr.2,	bloc	nr.	7,	parter	/	telefon:	0744.976.046

Clubul	Seniorilor	“Mihail	Sadoveanu”,	Bd.	Timişoara	nr.73,	bloc	C12,	parter	/	telefon:	0727.897.962
Clubul	Seniorilor	“Marin	Preda”,	Bd.	Uverturii	nr.89,	bl.	P16,	parter	/	telefon:	0738.854.422

Clubul	Seniorilor	“Ion	Luca	Caragiale”,	str.	Sergent	Lăţea	Gheorghe	nr.8,	bloc	C	52,	parter	/	telefon:	
0720.948.777

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

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

E–mail:	senioridebucuresti@cs-mb.ro	/	contact@cs-mb.ro
Facebook:	https://www.facebook.com/senioribucuresti/

www.cs-mb.ro


