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Sărăcia i-a scos afa-
ră din case și, fie pe 
un frig năpraznic, fie 

pe o căldură nimicitoare, își 
aștern, în astfel de locuri, pe 
un ziar, toată bruma de ave-
re. Unele obiecte, oricât te-
ai strădui să-ți dai seama de 
unde provin sau ce au fost 
cândva, nu le dai de capăt. 
Cele mai accesibile în târg 
sunt ciurucurile de tot felul. 
Acestea sunt efectele celor 
peste 26 de ani de înfloritoa-
re democrație, care îi fac pe 
bieții oameni în vârstă să-și 
calce pe inimă și pe mândrie 
și să se umilească, cerșind, 
de-a dreptul, câțiva bănuți 

în schimbul comercializării 
unei vechituri în talciocurile 
Bucureștiului. Cu o plasă vâ-
râtă sub braţ, îşi fac de lucru 
în fiecare sâmbătă dimi-sâmbătă dimi-

neaţă prin talcioc, vând sau 
cumpără nimicuri pentru un 
pumn de mărunțiș.

Ionuț CRIVĂȚ
(continuare în pagina 2)

Proaspăt ales primar al 
sectorului 5, Daniel Florea, 
și-a început mandatul dema-
rând o serie de proiecte be-

nefice pentru această zonă a 
capitalei atât de ignorată. Ce 
planuri are pentru schimba-
rea la față a urbei, ce vrea să 

facă pentru nevoiași și cum 
vede colaborarea cu asociația 
noastră? citiți interviul! 

(continuare în pagina 2)

EDITORIAL

"Vom colabora foarte bine și pe termen lung 
cu Asociația C.A.R.P „OMENIA” București"

Prizonieri 
în teritoriul 

limitelor proprii
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VINO LA OMENIA!
Str. Amurgului, Nr. 53, Sector 5, București

Telefon 021 - 423-1749
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                        CONT RO22 BUCU 1051 2137 2909 1RON, 
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NOU

Ec. Giorgică Bădărău

Reportaj la 40 de grade Celsius
Vârstnicii își vând sărăcia 

pe un petic de ziar

n aceste zile, pensio-
narii privesc cu multă 
tristețe urmările inun

dațiilor din multe județe 
ale țării. Unii sunt afectați 
în mo� �irect �e sti�i- mo� �irect �e sti�i-
ile dezlănțuite ale natu-
rii, în fața cărora se simt 
neputincioși. Dar, în ace-
lași timp, ei știu că, uniți și 
ajutați, mai pot salva ceva 
din agoniseala de o viață.

Din experiența anilor 
tră iți în comunism, �ar 
și �in cei peste 26 �e ani 
de drum spre democrație, 
știu că în aceste momen te 
autoritățile locale și cen-
trale, numite și ale se, se 
interesează, inter vin mobi-
lizând forțe, se deplasea ză 
în locurile calamitate, pen- locurile calamitate, pen-
tru a evalua �ezastrele.

Î

ANUNT LA ZIAR! - PIERDUT: TARĂ.
SEMNALMENTE: RĂSPUNDE LA NUMELE 
DE ROMÂNIA, POPULATIE CCA 18 MILIOANE 
LOCUITORI. ULTIMA DATĂ A FOST VĂZUTĂ 
NAVIGÂND PE MAREA... TRANZITIE

INTERVIU
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(urmare din pagina 1)

Domnule Primar Da niel 
Florea (foto), cu ce gân
duri, pers pec tive și in tenții 
veți pe trece următorii 4 
ani în fruntea Primăriei și 
a sectorului 5?

Cu perspective lu mi noase 
și gânduri constructive. Inten-
țio nez să găsesc so luții pentru 
problemele care mi-au fost 
aduse la cunoștiință încă din 
momentul în care am decis să 
can didez, și anume curățenia, 
spațiile verzi, reabilitarea ter-
mică a blocurilor, siguranța 
ce tățeanului. Acestea sunt 
problemele a căror rezolva-
re mi-am asumat-o și pentru 
care am soluții. Sectorului 5 
i-au lipsit implicarea și priori-
tizarea. Vom prelua salubri-
zarea, dar și resposabilitatea 

deszăpezirii, acționăm pentru 
rezolvarea rapidă a probleme-ă a probleme- a probleme-
lor care țin de spațiile verzi, de 
amenajarea parcurilor, de fap-
tul că sunt foarte multe străzi 
impracticabile. 

Ce veți face pentru îm
bunătățirea situației per
soanelor vârstnice?
Tot ce depinde de mine. 

În momentul în care îmi vor fi 
aduse la cunoștință probleme-
le, voi încerca să le rezolv cât 
mai rapid. Am discutat și cu 
cei de la Direcția de Asistență 
Socială despre posiblitatea re-
luării acelui program de tichete 
sociale, în valoare de 100 de 
lei pe lună, pentru persoanele 
cu pensii mici. Acum facem o 
inventariere, o verificare a situ-
ației. De asemenea, aș vrea să 
le ofer vârstnicilor posibilitatea 
de recreere și aș vrea să fac un 

fel de cluburi ale pensionarilor, 
atât pe perioada verii, cât și pe 
perioada iernii unde să poată 
servi o cafea, un ceai, unde să 
socializeze, să se relaxeze.

Colaborarea dintre au to
ritățile locale și asocia
ții, precum Aso ciația 
C.A.R.P. „O ME NIA” Bu
curești, ar fi so luția?

ONG-urile cred eu că au 
un rol extrem de important și 
valoarea adăugată pe care 
o aduc este foarte mare. 
Eu vreau să felicit Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” București 
pentru ceea ce face, am o re la-
ție foarte bună, de respect re-
ciproc, cu domnul președinte 
Gheorghe Chioaru și cred că 
face niște lucruri minunate. 
Îmi place felul direct al dom-
niei sale de a pune problema. 
Exact așa sunt și eu, un om di-
rect care încearcă să rezolve 
problemele imediat și cred că 
vom colabora foarte bine și pe 
termen lung. Sunt interesat de 
orice discuție și idee pe care ar 
avea-o ONG-urile, în general, 
și C.A.R.P �OMENIA�, în par-�OMENIA�, în par- în par-
ticular, pentru că moda litatea 
dumneavoastră de asu mare a 
problemelor persoa nelor vârst-
nice și cea în care se încearcă 
rezolvarea acestor probleme 
îmi place. Cred că fiecare din-
tre noi ar trebui să se implice și 
să-i ajute pe cei aflați în nevo-
ie. Mă interesează foarte mult 
concretizarea acestor cola-
borări, nu doar elaborarea de 
studii și programe, dincolo de 
cuvinte scrise sau vorbite să 
avem și acțiuni concrete.  

Ionuț CRIVĂȚ

PRIETENII C.A.R.P.-ului

"Vom colabora foarte bine 
și pe termen lung cu Asociația 

C.A.R.P „OMENIA” București"
Ne asigură în ziarul nostru domnul Daniel Florea, 
Primarul Sectorului 5

Reportaj la 400C
Vârstnicii își 

vând sărăcia pe 
un petic de ziar

(urmare din pagina 1)

Tragicomedia prin care 
trece societatea româ-
nească de 26 de ani în-
coace este depăşită doar 
de scrierile lui Nikolai Go-
gol. Românilor – vorbim 
de cei amatori de chilipi-
ruri, adică marfă proastă 
şi ieftină, nimicuri de tot 
felul – le-au mai rămas 
doar celebrele mall-uri ale 
săracilor: talciocurile și 
magazinele second-hand. 
Antichităţile, bicicletele u -
za te sau cărţile vechi, toa-
te acestea au mare căuta-
re, dar depinde de preț.

Majoritatea celor ce 
şi-au scos vechiturile la 
vânzare se plâng că afa-
cerea le merge tare prost. 
Singurii care ies în câştig 
sunt administratorii târgu-
lui, mai puțin atunci când 
explodează buteliile de 
gaz ale gheretei cu miti-
tei cu tot cu grataragiu și 
consumatori. Intrarea în 
târ gul de nimicuri este ta-
xată cu 2 lei uitatul, 5 lei 
comercializatul. Haine, fo -
to grafii vechi, robineţi de 
baie, medicamente ex  pi-
rate, conserve sau ju cării, 
toate sunt aici de vânzare, 
cu condiţia să găseşti şi 
clienţi. Avantajul este că 
te poţi tocmi. Pe ce? Pe 
o pereche de ghete, un 
colac de WC, o garnitură 
de electromotor, un sa-
movar, pixuri Montblanc 
la 150 de lei, ceasuri de 
buzunar cu capac sau 
fără, de cele mai multe ori 
și fără limbi, sfeşnice la 
1.500 de lei bucata, etc.

Dacă nu cumperi nimic, 
măcar rămâi cu poveşti-
le oamenilor, cum de au 
ajuns să-şi vândă nimicu-
rile de prin casă, pentru o 
pâine! (I.C.)
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Reprezentanții Consi-
liului de Administrație 
al Platformei Euro-

pene AGE s-au reunit la 
Bruxelles în data de 17 iunie 
2016 pentru a discuta des-
pre drepturile persoanelor 
vârstnice, cadrul european 
de politici publice și direcțiile 
strategice. Organizațiile de 
seniori din România au fost 
reprezentate de Președintele 
Federației Naționale „Ome-
nia� a C.A.R.P.-urilor din 
România, domnul inginer 
Gheorghe Chioaru. 

Cu 150 de organizații 
mem bre și peste 40 de mili-
oane de seniori reprezentați, 
AGE este implicată în unele 
dintre cele mai importante 
politici europene:
r  Revizuirea Planului in-  

ter național de acțiune pri-
vind îmbătrânirea activă 
de la Madrid al Națiunilor 
Unite. Documentul inclu-
de recomandări privind 
implementarea măsurilor 
care să răspundă provo-
cărilor fenomenului de 
îmbătrânire activă;

r  Strategia UE privind 
schimbările demografice 

– lansată în decembrie 
2015, aceasta a ob ținut 
statutul legal la începutul 
acestui an, prin acordul a 
68 de membri fondatori;

r  Drepturile omului – Con-
venția Națiunilor Unite 
privind drepturile per-
soanelor cu dizabilități, 
una dintre axele princi-
pale ale programelor 
AGE;

r  Discriminarea pe criteriul 
vârstă – conștientizarea 
numeroaselor cazuri de 
discriminare pe criteriul 
vârstă în legislație, po-
litici și practici la nive-
lul UE pentru a explica 
de ce sunt greșite, și 
cum afectează dreptu-
rile persoanelor vârstni-

ce și solidaritatea între 
generații. 

r Actul european privind 
accesibilitatea, angajarea, 
pro tecția socială, Semestrul 
European, Pilonul European 
al Drepturilor Sociale, Direc-
tiva pentru accesibilizarea 
web, cetățenie activă, Agen-
da urbană a UE, îmbătrânire 
activă, mobilitate și noi teh-
nologii, advocacy etc. 

Toate aceste domenii în 
care AGE se implică sunt 
vitale pentru cei peste 190 
de milioane de cetățeni eu-
ropeni cu vârsta peste 55 de 
ani, iar în România, acestea 
trebuie să fie din ce în ce 
mai cunoscute și respectate. 

Ionuț ARDELEANU

REALIZĂRILE C.A.R.P.-ULUI

După Elisabeta 
Turcu și Horia 
Moculescu, Vasile 
Muraru s-a înscris 
la OMENIA!

S u n -
tem peste 
45.000 de 
membr i , 
adică cea 
mai mare 
și solidă 
a  so  ciație 
de pensionari din Bu cu-
rești, și nu ne oprim aici. De 
la sim pli vârstnici și până la 
personalități de marcă ale 
culturii române, ale vieții 
ar tistice și sociale, toți au 
apreciat activitățile noastre 
și și-au manifestat tot spri-
jinul. Mai mult decât atât, 
au ținut să fie alături de noi 
devenind membri: celebrul 
compozitor Horia Mocules-
cu sau interpreta de muzică 
populară Elisabeta Turcu. 
Recent, ni s-a alăturat și di-
rectorul artistic al Teatru lui 
Constantin Tănase, ma rele 
actor de comedie, domnul 
Vasile Muraru. De altfel, 
domnia sa, a avut amabili-
tatea să acorde un interviu 
pentru numărul ur mător al 
ziarului nostru. (I.C.)

VALORILE C.A.R.P.ULUI

EDITORIAL
Prizonieri în teritoriul limitelor proprii

(urmare din pagina 1)

Însă, �e �ata aceasta, 
cei plătiți din TVA, taxele 
și impozitele noastre, nu 
sau arătat, creând o mare 
dezamăgire. Copiii din frun-
tea statului, județului sau 
localității șiau uitat bunicii 
și părinții, frații și surorile.

Când au ajuns în fruntea 
mesei, a bucatelor, ar fi trebu-
it să știe la ce să se aș tepte: 
bucatele de la acel capăt �e 
masă nu sunt precum cele 
�in coa�a mesei. Raportorul 
ONU pentru să ră  cie, Philip 

Alston, vorbea de un grad 
de sărăcie de 40% în rândul 
românilor. Statisticile noas-
tre vorbesc de “parado xul” 
ro mânesc în care în ul ti mii 
ani crește “bogăția de țară”, 
�ar și “sărăcia de țară”.

Statistici, precum cele 
ale Uniunii Europene, 
con   firmă că țăranii o �uc 
mai prost decât orășenii, 
avem mai puțini salariați, 
mai puțini școliți, deficit 
mare �e me�ici și ne mor 
copiii cu zile. Guvernul 
�e “tehnocrați” a preluat 
această situație, a găsit o 

“realitate gata făcută” (an
terioară numirii sale). Dar, 
pentru faptele sale cu-
rente trebuie să răspundă. 
Efectele dramei de la “Co
lectiv” dra ma bebelușilor 
morți, scandalul biocidelor 
– care seamănă cu un geno-
cid, inundațiile catastrofale 
nu au fost gestionate cum 
trebuie de guvern. Toate 
acestea măresc drama 
poporului român care este 
pe cale �e a �eveni cam-
pionul absolut al sărăciei în 
Europa. Săraca țară bogată!

Dragi copii! Vam 

crescut cu dragoste așa 
cum ne-am priceput. Noi, 
poporul român, v-am ales,  
v-am trimis la stu�ii și în 
numele nostru ați ocupat 
funcții la Bruxelles sau în 
altă parte. În numele nostru 
conduceți, guvernați.

De ce ne abandonați, de 
ce ne desconsiderați, acum 
cân� și mama natură este 
dură cu noi? Dacă astea vă 
sunt limitele, nu ar trebui să 
plecați?!

Acum, cân� scriu aces-
te rânduri, văd bătrâni 
deznădăjduiți plângând, cu 
casele pline de mâl și culși cul cul-
turile acoperite de ape. Vă 
doare?

Drepturile persoanelor vârstnice, pe tapet

Seniorii europeni s-au întâlnit în Bruxelles
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Când am pornit pe 
acest drum, acela 
al omeniei, ne-am 

propus ca, indiferent de 
obstacole, să reușim să 
dezvoltăm rețeaua de ser-
vicii sociale pentru per-
soanele vârstnice.

Mai avem un pas impor-
tant de făcut, și, de aceea, 
avem nevoie de tot sprijinul 
pe care puteți să ni-l oferiți 
dumneavoastră, membri ai 
Asociației C.A.R.P. �OME-
NIA� București, prieteni, 
colaboratori și oricine este 
dispus să ofere din puținul 
lui pentru construirea și 

dotarea unei cantine so-
ciale destinată ajutorării 
membrilor asociației care 
au venituri mici și se află în 
risc social ridicat.

Sumele pot fi colectate 
prin cutiile de donații dis-
puse la sediul central al 

asociației, la 
cel din strada 
Amurgului nr. 
61A (holul de 
la frizerie), 
în sala mare 
a Centru-
lui de Zi din 
str. Oltului 
nr. 4, dar și 
prin interme-

diul car  netelor de mem-
bru, co tractelor de do nații, 
conturilor bancar. Sumele 
colectate vor fi afișate pe-
riodic pe site-ul www.carp-
omenia.ro.

Ionuț CRIVĂȚ

Campania noastră

“Dați 1 leu pentru cantina socială“
Oaspeți 

europeni la 
C.A.R.P.!

Să cunoaștem Bucureștiul

La marș 
prin Parcul Carol

Vastele grădini boierești ale Bu cu reș
tiului care înconjurau reședințele proprieta
rilor au fost transformate, în timp, în grădini 
cu restaurante de vară sau parcuri publice. 
Multe au dispărut, dar unele dintre ele sau 
păstrat, până în zilele noastre, cele mai fru
moase fiind, Cișmigiu, Parcul Carol și He
răs trău. Nu întâmplător voi scrie astăzi 
despre Parcul Carol, deoarece miercuri 8 
iunie 2016, a avut loc deschiderea oficială a 
cercului sportiv, respectiv de atletism – pro
ba de marș  a Centrului de Zi al Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” București.

Au participat senioare dornice săși 
păs treze sănătatea, să socializeze și o dată 
pe săptămână, miercurea la ora 12.30, să 
facă mișcare pe una din frumoasele alei ale 
Parcului Carol. Acest parc a fost amenajat 
pe Dealul Filaretului, pe o suprafață de 36 

hectare, numele lui trăgânduse de la cel al 
Mi tro politului Filaret al IIlea, care, în 1792, 
a construit un chioșc și o fântână celebră.

Deabia în 1894 Primăria Capitalei a luat 
inițiativa creării, în această zonă mlăș ti
noasă, a unui parc public, care a prins con
tur abia în 1905 sub primariatul lui Mihai 
Cantacuzino și al tatălui său George Grigore  
Cantacuzino, supranumit Nababul. Având 
o avere fabuloasă, a construit o fântână în 
1870, care există și astăzi și care îi poartă 
numele (arh. Grigore Cerchez și ing. Gogu 
Cantacuzino). 

Vă așteptăm în Parcul Carol!
(VA URMA)

Lucia RADU

Asociația C.A.R.P. „OME-
NIA� București s-a bucurat 
de vizita a două personalități: 
domnul Jozef Goebels, 
președinte ADR-Flandra și 
domnul Ioan Suru, manager 
ADAM Slatina-Timiș. Ambii 
s-au arătat impresionați de 
cele văzute, afirmând că re-
prezentăm un exemplu pen-
tru alte organizații de profil 
din țară, precum și că își 
doresc o colaborare cât mai 
strânsă pe viitor.

 Domnul Jozef Goebels 
a acceptat să devină mem-
bru al asociației, precum și 
membru de onoare în Co-
mitetul Director al Federației 
Naționale "OMENIA". Spe-
răm ca, din această ipos-
tază, să reușească să înțe-
leagă mai bine problemele 
cu care se confruntă vârst-
nicii din România. O strânsă 
colaborare între organizațiile 
noastre ar fi benefică pe 
toate planurile reușind, pe 
viitor, să ducă la modele de 
bune practici atât pe plan in-
tern, cât și, de ce nu, la nivel 
european.  Așteptăm cu ne-
răbdare următoarea vizită a 
domniei sale....
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