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EDITORIAL

Să-i dăm
Cezarului...

Ec. Giorgică BĂDĂRĂU

Î

ntr-o seară, în fața te
levizorului fiind, pri
mim informații des
pre proiectul de țară
propus de președintele
României. A doua zi toată
media vorbește despre
proiectul (strategia) de
țară și despre strategia
guvernului privind “Ro
mânia competitivă”, cu o
atitudine nu tocmai prie
tenoasă. Strategia privind
România competitivă care
cuprinde 16 domenii, 41 de
proiecte și 90 de măsuri,
prezentată ca o strategie
a României “policentrice”,
a României “poliurbane” a
stârnit reacții diferite po
trivnice, vehemente.
(continuare în pagina 3)

IULIE 2016

1

exista
)

ZIARUL

u

u

Anul I Nr. 7/2016

www.carp-omenia.ro; www.omeniatv.ro

Pe piața ofertelor agresive și dubioase

C.A.R.P.-ul, cea mai sigură
bancă a vârstnicilor!

M

irajul împrumuturilor
rapide date la colț de
stradă, pe ascuns, re
clamele agresive care ne-au
inundat televizoarele, cutiile
poștale, stâlpii de iluminat,
până și dacă deschizi frigide
rul țâșnește un agent de cre
dit și îți vâră sub nas o hârtiuță
cu oferte scrise cu litere de-o
șchioapă, mai puțin informațiile
negative pentru client. Toate
acestea au devenit dacă nu
suspecte, cel puțin periculoa
se și riscante pentru vârstnici
care optează pentru astfel
de variante. De aceea, exis
tă C.A.R.P.-urile, în general,
și, în mod special, Asociația

INTERVIU

"La pensie nu realizezi că timpul
se uită spre tine zâmbind"

Dovada clară că Aso
ciația C.A.R.P. „OMENIA”
București a devenit un brand
este faptul că numeroase

CARICATURA LUNII
LA CONCURENTĂ SI LA MILA
SUBSCRIPTIEI PUBLICE

C.A.R.P. „OMENIA” București, Deci, atenție sporită membri
soluția sigură pentru pensio lor noștri, dar mai ales viitorilor
nari, pe lângă varietatea de membri. Să nu se lase păcăliți!
servicii sociale care ne fac
Ionuț CRIVĂȚ
(continuare
în pagina 2)
unici pe piața din România.

personalități ne calcă pragul raru a avut amabilitatea să
sau devin membri. Om, ac ne acorde un interviu în acest
tor de comedie și membru al număr al ziarului nostru.
(continuare în pagina 2)
asociației noastre, Vasile Mu

VINO
LA
OMENIA!
Str. Amurgului, Nr. 53, Sector 5, București
Telefon 021.423.17.49

NOU

DAȚI 1 LEU PENTRU CANTINA SOCIALĂ
CONT RO22 BUCU 1051 2137 2909 1RON

Alpha Bank, Sucursala Libertății
AU ÎNCEPUT EXCURSIILE! VREI UN ÎMPRUMUT?
AI NEVOIE DE UN PRODUS NATURIST?
VREI SĂ SOCIALIZEZI? VREI SĂ SCHIMBI OCHELARII?
AI NEVOIE DE SERVICII DE CROITORIE?
AI NEVOIE DE SERVICII DE REPARAȚII ÎNCĂLȚĂMINTE?
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Pe piața ofertelor
agresive și dubioase

C.A.R.P.-ul, cea
mai sigură bancă
a vârstnicilor!
(urmare din pagina 1)
Mizând pe disperarea
oamenilor sau pe necu
noșterea procedurilor în
acordarea unor astfel de
credite mulți pot cădea în
plasă. Unde mai pui că
astfel de contracte întor
tocheate ar trebui citite
sau semnate cu un avocat
alături pentru că agenții
de credite insistă foarte
mult pe anumite informații
bombastice, ignorând de
cele mai multe ori pe cele
care sunt în defavoarea
clienților, respectiv dobân
zile și penalizările astro
nomice. Aceștia invocă
numele unor bănci cu re
nume care le sunt par
teneri, dând astfel sen
timentul de siguranță.
Sunt insistenți, vin acasă
și încearcă să te deter
mine să faci împrumut cu
bani pe loc. Din acest mo
tiv am apelat la un punct
de vedere competent în
protecția consumatorilor,
la domnul Sorin Mierlea,
președintele InfoCons:
“Pensionarii trebuie să fie
foarte atenți, să citeas
că atent contractul. Dacă
li se pare ceva dubios
sau nu înțeleg, să spu
nă că momentan nu do
resc un împrumut. Există
o legislație în care ai un
termen de gândire de 15
zile în care poți decide în
cunoștință de cauză. Poți
accepta sau poți denunța
unilateral contractul. Toți
membrii
C.A.R.P.-urilor
care sunt sub egida Fe
derației Naționale „OME
NIA” pot apela la noi și le
vom asigura consiliere și
consultanță gratuite”.(I.C.)

Anul I Nr. 7/2016

“La pensie nu realizezi că timpul
se uită spre tine zâmbind’’

Mărturisește îndrăgitul actor Vasile Muraru
(urmare din pagina 1)
De peste 35 de ani descrețește frunțile
românilor prin momentele inedite interpretate pe scena Teatrului de Revistă,
la radio sau pe ecranele televizoarelor.
A format pentru posteritate un cuplu de neuitat alături de regretatul Nae
Cum este Vasile Muraru omul, cel din spa
tele scenei?
Un om obișnuit, ca orice
om care locuiește în Româ
nia, un om crescut la țară
după niște reguli și princi
pii simple, dar care a avut
ambiție, a învățat ca să
ajungă unde a ajuns. De mic
am vrut să mă fac actor, iar
drumul acesta a început că
rămidă cu cărămidă. ������
La în
ceput am crezut că va fi ușor,
ceva facil, dar cu timpul am
realizat că meseria actorului
este una foarte grea, com
plexă și a trebuit să mă pun
serios cu burta pe carte. Am
realizat că nu e o glumă să
fii actor de comedie.
Alături de Nae Lăzărescu...
După primul spectacol
cu Nae Lăzărescu, regre
tatul Marius Tupan, în "Urzi
ca", a scris cartea noastră
de vizită – Un nou cuplu pe
Calea Victoriei.
Actorii care ne-au bucurat o viață se sting
în uitare și în sărăcie..
În perioada interbeli
că, dar și în vremea co
muniștilor se făceau spec
tacole de binefacere, iar
banii strânși mergeau la
un anumit actor pensionar
cu resurse limitate de exis
tență. Exista și un sindicat al
artiștilor – Casa de Ajutor a

Lăzărescu și a fost pregătit pentru viața
din spatele și din fața scenei de profesorul și titanul comediei românești, Dem
Rădulescu. Acum, Vasile Muraru, director artistic, actor, dar și membru al aso
ciației noastre, a avut amabilitatea să ne
acorde un interviu, aici o parte, pe larg în
viitorul număr al revistei Omenia.

Artiștilor din România.
Acum când nu mai
ești în prim plan și
ai ieșit din atenția
publicului ești dat
uitării. Pensiile pes
te tot sunt mici față
de nevoi, de
cerințe…
Dar parcă pen
tru ei ar trebui
mai mult…
Nu știu ce să zic.
Lumea zice să le dai,
dar te întreabă: “mie
nu-mi dați?” De
medicamente
au nevoie și
actorul ������
ș�����
i zi
darul. La bă
trânețe, chiar
așa
ne-a
educat pro
fesorul Dem
Nu e o glumă
Răd
 ulescu,
să fii actor
în momentul
când ai co
de comedie!
borât în stra
aveți un mesaj pentru
dă esți om
poporul român…
adevărat, om obișnuit, pe
Să știi că, atunci când vor
scenă da, ești altceva. Dar
când ai ieșit ești om, ori omul besc despre poporul român,
acesta, din păcate, mai și eu vorbesc foarte serios. Nu
îmbătrânește…Te lupți toată iau în derâdere un popor care
viața, iar în momentul în care a dovedit, dovedește și va
ai ieșit la pensie nu realizezi dovedi, indiferent de voința
că timpul se uită spre tine celor care îl urăsc, care îi
zâmbind. Și uite așa ajungi vor răul că este puternic. Un
să primești cea mai grea popor așa cum și l-a imagi
lovitură: dacă nu mai ești util, nat marele istoric Gheorghe
Brătianu – "Poporul român, o
e jale, ești terminat!
enigmă și un miracol!"
Dincolo de veselia
Ionuț CRIVĂȚ
care vă caracterizează,

“

”
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Întreprinderea socială

Soluția Suediei de a rezolva probleme sociale
și de a oferi bunăstare cetățenilor săi

Întreprindere socială, co
operativă, asociație econo
mică, sunt doar câteva dintre
denumirile utilizate pentru or
ganizațiile din Suedia vizitate
în perioada 03-09 iulie 2016.
Nu numele acestora este im
portant. De altfel, Suedia
nu are o legislație specifică
în domeniul economiei, iar
această varietate de orga
nizații își are originea într-o
lungă tradiție în ceea ce
privește mișcările populare și
cooperarea. Statul suedez a
experimentat mai multe mo
dele de bunăstare în ultimele
decenii pentru a le furniza
cetățenilor toate acele aspecte
care să le permită o calitate a

vieții crescută. Lecțiile învățate
au dus la convingerea că Statul
trebuie să coopereze nu numai
cu mediul de afaceri clasic, ci
și cu ONG-urile. Pentru a se
convinge "pe viu" de aceste
aspecte, și având ca partener
FDSC-ul, reprezentanții Aso
ciației C.A.R.P. "OMENIA"
București au efectuat o vizită
de lucru în Suedia.

„Salvează lumea și câștigă
bani în același timp”
Acesta este motto-ului nou
lui val de întreprinderi sociale
din Suedia. Qvinnovindar este
o cooperativă înființată în anul
2007 de 10 femei care au
avut aceeași motivație de a
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Să-i dăm Cezarului...

Aceasta nu a venit din
partea unui guvern stabil,
la început de mandat, ci din
partea unui guvern tehnocrat
cu mandat limitat, fără larg
suport politic, dar cu suport
parlamentar conjuctural.
Prezentarea în termeni
“bombastici” pentru publi
cul larg a micșorat din cre
dibilitatea autorilor și nu
a convins cetățeanul-ale
gător, sătul de promisiunile
făcute de guvernanți în ultimii 26 de ani. Și, totuși,
de un proiect de țară avem
nevoie. Direcția pe care va

merge România în următorii
20 de ani trebuie să o cu
noască fiecare cetățean
major al României, și nu
numai.
Cu cinci zile înainte de
lansarea ideii, în cadrul
proiectului “Cetățeni activi
la puterea a treia”, într-un
modul de pregătire pe pro
bleme de lobby și advocacy,
reprezentanții vârstnicilor,
care și-au propus constituirea unui „Parlament al
seniorilor”, au ridicat pro
blema proiectului de țară, a
locului și rolului vârstnicilor

investi în energie eoliană. Mai
mult decât atât, plecând de la
faptul că femeile dețin doar o
mică parte din resursele pă
mântului, acestea au vrut
să arate că lucrurile se pot
schimba și că împreună pot
realiza lucruri remarcabile.
În România, deși sectorul e
conomiei sociale, adică aso
ciațiile/fundațiile, casele de
ajutor reciproc ale pensio
narilor și salariaților precum și
cooperativele reprezintă peste
1,9% din forța de muncă totală,
cu peste 131.000 de angajați
(Atlasul Economiei Sociale,
2012), acesta rămâne în um
bră. Sperăm ca actuala des
chidere către includerea so
cietății civile
în proiectarea
politicilor publi
ce să condu
că aceste or
ganizații acolo
unde le este
locul, iar im
pactul lor să
fie cunoscut și
susținut.
Ionuț
ARDELEANU

în România, în perspectivă
cel puțin medie.
Pe de altă parte, și ge
nerația tânără trebuie să
știe care este targetul de
țară, precum și ce rol trebuie să-și asume. Guvernul,
la rândul lui, a scos pe piață
strategia de care aveam
nevoie și pe care partidele
politice nu au fost vrednice
să o prezinte la momentul
oportun, care era după intrarea României în Uniunea
Europeană.
Așa că, să nu fim cârco
tași și să nu criticăm lansarea celor două “proiecte”.
Mai ales că, în aceeași seară,
un fost președinte a vorbit

ȘTIRI
O seară de cântec
la Sala Radio
La Sala Radiodifuziunii Ro
mâne, celebrul trompetist
american de origine cuba
neză Arturo Sandoval a
susținut pentru prima dată
un concert extraordinar la
București. Cu această ocazie
membrii Asociației C.A.R.P.
„OMENIA” București au pri
mit, prin Centrul de Zi din
partea Sălii Radio 100 de
invitații. Membrii noștri au
fost foarte încântați de acest
spectacol și așteaptă cu ne
răbdare alte și alte eveni
mente culturale. Mulțumim
pe această cale doamnei
Luana Ungureanu. (I.C.)

Jozef Göebels,
membru de onoare
Luna iulie a debutat cu un
eveniment important în acti
vitatea Federației Naționale
“OMENIA”, și anume șe
dința Comitetului Director.
Pe ordinea de zi, la loc de
cinste, a fost propunerea
ca domnul Jozef Göebels,
președinte ADR Flandra
și TON, să fie membru de
onoare ��������������������
în forul
�����������������
de conduce
re al federației, propunere
care a fost adoptată (detalii
pe www.omeniatv.ro). (A.I.
IRICIUC)
despre proiectul de țară cam
ambiguu, punând pe prim
plan absorbția banilor europeni. Dacă am transforma
absorbția fondurilor europene în proiect de țară, atunci în Uniunea Europeană vor
mai fi “Brexit-uri”.
Să fim cârcotași atunci
când proiectul de țară aprobat nu se îndeplinește pe
etape, dar nu acum când
suntem în etapa conceptuală
și trebuie să contribuim la
realizarea lui.
Președintele a văzut că
românii muncesc uneori dezorganizat și fără țel.
De data aceasta să dăm
Cezarului ce-i al Cezarului.
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Pastila
de suflet

La Asociația
C.A.R.P.
„OMENIA”
București,
de
aproape doi ani, o avem ală
turi de noi pe doamna doctor
de suflete, psihoterapeut Mirela Vlădoiu (foto), pe care
puteți s-o găsiți la Centrul
de Zi al asociației în zilele de
marți și miercuri, între orele
9.30-12.30. Om cu suflet mare,
doamna Vlădoiu, își centrează
atenția către fiecare persoană
care îi calcă pragul. Domnia
sa ne-a mărturisit că seniorii
sunt încă reticenți la ideea de a
merge la psihoterapeut, consi
derând că, dacă „vin la doam
na doctor”, aceasta le va da un
medicament și vor scăpa de tot
răul. Însă, mersul la psihotera
peut este diferit față de mersul
la un medic propriu-zis, pentru
că acesta tratează sufletele, le
„răcorește”. Pacienții sunt cât
se poate de diferiți în funcție de
perioada și mediul în care și-au
petrecut viața. Slaba informare
face dificilă, la început, deschi
derea în fața unui om „din afa
ră”, dar premisele sunt bune.
Vom reveni și pe viitor cu arti
cole de interes pentru dumnea
voastră, membrii noștri.
Gina GEALĂ
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Vino în comunitatea noastră!

O

comunitate solidă
înseamnă promo
varea valorilor uma
ne şi a potenţialului uman
fără discriminare. Vârstni
cii sunt parte importantă a
comunităţii, iar integrarea
şi protecţia acestora contri
buie semnificativ la bunăs
tarea acesteia. Avem ne
voie de acţiuni concrete de
implicare �����������������
şi dezvoltare ���
co
munitară, de promovarea
fundamentelor precum ce
tăţenie activă, solidaritate,
altruism şi de asumarea de
responsabilităţi. Pentru că
am răspuns mereu nevoilor
vârstnicilor din comunitatea
noastră am întreprins iniţia
tive locale noi: am creat şi
dezvoltat servicii sociale,

ne implicăm în campanii de
ecologizare ���������������
şi în construi
���������
rea unei cantine sociale.
Dacă şi tu crezi în comu
nitatea din care faci parte
vino alături de noi şi implică-te în acţiunile noastre. Fii voluntarul nostru!

Să cunoaștem Bucureștiul

La marș prin Parcul Carol (II)

Pentru că în 1906 se împlineau 40 de
ani de la domnia regelui Carol I (1866), 25
de ani de la încoronare și 1800 de ani de la
ocuparea Daciei de către Traian, s-a hotărât
aniversarea acestor evenimente prin orga
nizarea unei mari expoziții jubiliare. Planul
expoziției a fost realizat de peisagistul
francez Ernest Redont.
Astăzi, acest parc, o oază de liniște și
de frumusețe peisagistică, oferă celor care
vor să-și îmbogățească���������������������
���������������������������������
cunoștințele, obiective turistice precum Muzeul Tehnic și cele
două statui “GIGANȚII” (realizatori Dimitrie
Paciurea și Frederic Storck).
De asemenea, se pot reculege în fața
Monumentului Funerar “Mormântul Eroului
necunoscut”, care, după ce a fost strămutat
în timpul perioadei comuniste, la Mausoleul
din Mărășești (3 decenii), a revenit în 1991,

acolo unde îi era locul, în
Parcul Carol.
Tot în perioada regi
mului comunist, la 30
decembrie 1963, a fost
inaugurat un Mausoleu,
realizat de Horia Maicu și N. Cucu, închinat
liderilor comuniști.
În 1991 mausoleul a fost dezafectat și
osemintele reprezentanților comuniști mutate în alte cimitire. În 2004, guvernul lui
Adrian Năstase a hotărât demolarea monu
mentului pentru a se construi Catedrala
Neamului Românesc însă Traian Băsescu,
primar �����������������������������������
în���������������������������������
acea perioadă, s-a opus ��������
și������
monumentul a fost salvat.
Vă așteptăm în Parcul Carol!
(VA URMA)
LUCIA RADU
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