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Un gest venit din inimă 
face un bătrân mai fericit, îi do
vedește că nu a rămas chiar 
sin gur pe lume. Așa s-a în
tâm  plat de sărbători când o 
colegă jurnalist de la Prima TV 
a rea lizat un reportaj cu doam-
na Maria Vișan și Asociația 
C.A.R.P. “OMENIA” București, 

unde vârst nica este membră. 
Reporta jul a surprins o zi obiș-
nuită din viața senioarei noas
tre în vârstă de 80 de ani, când 
doar cei de la Omenia îi mai trec 
pragul și îi aduc o masă caldă. 
Impresionată de neajunsuri-
le care o înconjurau, reporte-
rul Prima TV i-a făcut cadou 

un cuptor electric pe care și-l 
dorea foarte mult și care îi era 
atât de necesar. Îi mulțumim 
și noi, și totodată le mulțumim 
colegilor din presă care sunt 
alături de noi și înțeleg cauzele 
sociale pentru care luptăm. 
Reportajul îl puteți vedea pe 
www.omeniatv.ro. (I. Crivăț)

Colegii din presă ne sar în ajutor

La “OMENIA“ îți deschizi sufletul!

eniorii, indiferent de 
orientarea politică și 
cu cine au votat, au 

așteptat acum la început de 
an primele măsuri favora-
bile lor, momentul tă ie rii 
salariilor și a pensiilor fiind 
încă viu în amintirea lor.

Majorarea punctului de 
pensie cu 5,25%, elimina-
rea impozitului de 16% 
pentru pensiile mai mici 
de 2.000 de lei și elimina-
rea completă a contribuției 
de asigurări sociale de 
sănătate sunt pri vite ca o 
măsură de justiție socială 
care înlătură parțial dubla 
impozitare.

CARICATURA LUNII

Ec. Giorgică BĂDĂRĂU

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?
AI NEVOIE DE UN CONSULT MEDICAL?
AI NEVOIE DE KINETOTERAPIE?

 

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

și prin casierii zonali

Detalii la telefoanele: 0752.001.445, 0752. 001.428, 
0752.001.427, 0752.001.431 și 021.423.17.49
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În ziua de 13 ianuarie, zi 
ge roasă de iarnă, Asociația 
C.A.R.P. ”OMENIA” București 
a fost mai animată decât de 
obicei. Angajați și beneficiari, cu 
toții se pregăteau să pri meas că 
un oaspete deosebit: Ex celența 
Sa Ambasadorul Re gatului 
Bel giei la București, Thomas 
Baekelandt. Excelen ța Sa s-a 
arătat impresionat de serviciile 
oferite de asociația noas tră, dar 
și de sclipirea pe care a vă zut-o 
în ochii tuturor celor pe care i-a 
întâlnit. La fi na lul în  tâlnirii a fost 
semnat, într-un cadru oficial și 
în pre  zența domnului Ambasa

dor, Proto colul de Colaborare 
cu ADR Flan dra și Fundația 
TON care are ca scop derula

rea de acțiuni comu ne în vede
rea îmbunătățirii ca li tății vieții 
persoanelor vârstnice. 

Un oaspete deosebit
Vizita Excelenței Sale Ambasadorul 

Regatului Belgiei la București
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Este istoric și jurnalist,  doc-
tor în Științe politice și teologie. 
Are la activ peste 28 de cărți 
publicate. Este, de asemenea, 
membru al Colegiului Consiliu-
lui Naţional pentru Studierea 
Arhivelor Securităţii (CNSAS), 
cu rang de ministru secretar 
de stat. Este un om al cetății, 
mereu prezent în vâltoarea 
evenimentelor. 

Domnule Florian Bichir, 
care au fost cele mai teri-
bile turnătorii pe care le-
ați descoperit în dosarele 
securității?

Am văzut oameni care au 
făcut preinfarct aici la noi, la 
sala de lectură, am văzut foști 
deținuți politici care s-au îm
bolnăvit de inimă pentru că 
au retrăit practic dramele prin 
care au trecut, am avut oa
meni care au ieșit de aici cu 
părul alb, au albit instantateu 
când au văzut că soțul sau 
soția l-a turnat la securitate. 
E dramatic, oameni în care ai 
avut încredere toată viața... 
te turnau la securitate. Soțiile 
care vroiau să le dispară soțul, 
nu știau cum să-l dea pe mâna 
poliției. Frați, neamuri de sân
ge s-au turnat între ei, ceva 
îngrozitor. Arhiva CNSAS are 
o mare caracteristică – găsești 
niște lucruri excepționale din 
punct de vedere al istoriei. De 
exemplu, niște mărturii ale ge
neralilor care au făcut războiul 
în Răsărit și despre care noi nu 
puteam afla dacă nu-i lua Se
curitatea. Arhivele securității, 
locul unde supraviețuiește și 
Bunul Dumnezeu și Satana, 

este cumplit. Găsești lucruri 
fabuloase despre istorie, des
pre rezistență, dar și niște de-
lațiuni ordinare. Până la urmă 
arhiva CNSAS reprezintă 
me moria unui popor. Sunt 28 
de kilometri liniari. Dacă am 
pune dosar lângă dosar, am 
avea jumătatea drumului de la 
București la Ploiești.  

De aproape 28 de ani tot 
așteaptăm să se așeze 
lucrurile în România. 
S-au mai așezat?

Niciodată nu se vor așeza. 
Asta e tradiția poporului ro
mân. România, de când s-a fă
urit, și mă refer la Unirea Prin
cipatelor,  este o construcție la 
care tot lucrăm la fundament. 
Ăsta este stilul nostru balca-
nic, sun tem foarte buni la im-
pro vizații. Am fost sub trei 

impe rii și n-am avut timp să ne 
consolidăm. Istoria poporului 
român seamănă cu sculptura 
lui Brâncuși: odată se lățește, 
odată te strânge de gât. Nu 
am avut niciodată un traseu 
linear, cum o fi, la noroc, pre
cum în mitul Mio rița. 

2017, cum îl vedeți din 
punct de vedere politic?

În plan politic avem câteva 
mari evenimente și necunos-venimente și necunos
cute: congresul PNL, vom ve-: congresul PNL, vom ve- congresul PNL, vom ve
dea dacă liberalii vor face un 
cuplu cu președintele Iohannis. 
Și aici este destul de riscant: 
dacă președintele nu câștigă 
un nou mandat, PNL poate să 
dispară precum țărăniștii. Văd 
o definire a opoziției, centrată 
pe Traian Băsescu, ca un li
der al opoziției. Văd un an în 
care PSD va avea o guvernare 

foarte grea, că nu sunt bani. 

Ce șanse mai au vârst-
nicii în această societate 
nervoasă?

Dacă nu ne respectăm bă
trânii înseamnă că nu ne res
pectăm nici familia, nici trecu
tul. Oamenii aceștia au muncit, 
de bine de rău, în condiții vi
trege sub regimuri diferite față 
de ceea ce trăim noi, dar au 
făcut-o în primul rând pentru 
țară. Pe vârstnici îi doare fap
tul că, după Revoluție, s-a ales 
praful de citadelele unde au lu
crat ei, că sunt tratați ca niște 
oameni fără folos, ca o haină 
veche purtată prea mult. Toată  
lumea încearcă să se despo
văreze de ei. Trebuie să-i tra
tăm cu respect pentru că și noi 
vom fi în locul lor. 

Ionuț CRIVĂȚ

PRIETENII C.A.R.P.-ului
Florian Bichir, membru al CNSAS:

“Istoria noastră 
seamănă cu sculptura 
lui Brâncuși, 
odată se lățește, odată 
te strânge de gât”

“Am văzut oameni care au albit când și-au citit dosarul”
l  Mărturisește că este un 

om dificil, dar profund 
atașat valorilor românești, 
Biserică și Armată.

l  Face de fiecare dată 
audiență extraordinară 
când apare la televizor, iar 
editorialele sunt adevărate 
torpile.  

l  “Nu nu mă duc să mint 

la televizor sau să dau 
frumos, ca să mă iubescă 
lumea”. 

l  “Jurnalistul are obligația 
morală față de cititorii săi, 
față de telespectatorii 
săi, vorba lui Caragiale 
– trebuie să știi puțintică 
gramatică și să ai onoare”. 

l  Ca membru al CNSAS de 

aproape 6 ani, răscolind 
printre dosare a rămas 
impresionat: 
„CNSAS este un loc unde 
supraviețuiește și Bunul 
Dumnezeu și Satana, este 
cumplit. Găsești lucruri 
fabuloase despre istorie, 
de rezistență, dar și niște 
delațiuni ordinare”.
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Gala Națională a Voluntarilor 2016

Lucia Bădiță Secoșanu 
- Voluntarul senior al anului 

(urmare din pagina 1)

După ce au plătit 30-40 
de ani impozite, contribuții 
la asigurările sociale și asi-
gurările sociale de sănătate, 
acum pensiile obținute din 
veniturile impozitate erau 
su puse impozitării din nou.

Mulțumirea seniorilor 
vine și ca urmare a creșterii 
sa lariilor și eliminării a 102 
taxe, copiii lor având șansa 
unei vieți mai bune și a unei 
pensii mai mari, în baza unei 
contribuții crescute. 

Majorarea pensiei sociale 
minime de la 400 de lei la 
520 de lei, deci cu peste 30% 
estompează amărăciunea 
de pe chipul și din sufletul 

celor mai săraci pensionari.
Toată speranța senio ri-

lor s-a pus în Guvern, iar 
acesta nu ar trebui să-i de-
za  măgească, și ar trebui să 
ia măsuri echi librate pentru 
respecta rea pro misiunilor 
făcute pentru mandatul de 4 
ani asumat prin programul 
de guvernare.

În același timp, seniorii 
speră ca vremurile când 
tremurau de frig în case și 
se promi tea o majorare de 
100 de lei la salariu, în ziua 
declanșării revoluției, sau 
când în 2010 li se anunță 

tăierea pensiilor, să nu se 
mai întoarcă.

Cu toții, seniorii, au apre-
ciat prestanța, distincția și 
eleganța actualului pre șe -
dinte, seriozitatea și con-
ci zia în exprimare în lo cul 
cuvântărilor lungi și sfo răi-
toare ale unor înaintași mar-
cați de comunism, iar acum 
așteaptă exercitarea rolului 
de mediator în multiplele lui 
valențe. Rolul de mediator 
al pre ședintelui este foarte 
greu de exercitat, dovadă 
că îna in tașii nu au exce lat, 
dar odată fructificat aduce 

pre ședintelui o imagi ne pu-
bli că uriașă și un loc de ne-
înlăturat în inima ce tă țenilor 
și, cu siguranță, un nou 
man dat. Respectând prin-
cipiul separării puterilor în 
stat, președintele nu are ce 
avantaje materiale să ofere 
poporului care l-a ales, dar 
calitățile de bun diplomat și 
excelent negociator îi pot 
asigura succesul.

Un guvern competent și 
un președinte mediator sunt 
garanții pentru o Românie 
com petitivă și pentru un 
trai mai bun pe care-l merită 
românii.

Dumnezeu să ne binecu-
vânteze!

EDITORIAL
Speranțele seniorilor

Parlamentul 
Seniorilor în 2017

Pentru Parlamentul Seni
orilor, anul 2017 se anunță 
unul activ, plin de așteptări și 
cu siguranță provocări. Pre-
ședintele onorific, împreună 
cu cei 8 membri, se vor întâl-
ni din nou în luna februarie, 
la București, pentru a pregă-
ti agenda de lucru a acestui 
an și pentru a pregăti Foru
mul Seniorilor din luna apri
lie, cel mai mare eveniment 
dedicat vârstnicilor. 

Pentru că începutul de 
an ne îndeamnă la un bilanț, 
proiectul Cetățeni Activi la 
Pu terea a Treia, aflat în al 
doilea an de implementare, 
continuă să schimbe vieți, 
men talități, încurajând socie-
tatea românească să pri
vească vârstnicii ca persoa
ne cu un mare potențial, care 
pot oferi în continuare timpul 
lor, cunoștințele, abilitățile și 
empatia comunității lor, oa
menilor de toate vârstele. 
Acest mesaj a fost transmis 
atât prin Caravana Cafenele
le Seniorilor care a străbă tut 
țara, prin expoziția itineran
tă „Lumini și umbre în viața 
seniorilor” și fotografiile sale 
emoționante care au ajuns 
la sufletele pri vitorilor și prin 
pri mul flashmob interge ne ra-
țional din România. (I.A.)

CRONICA LUNII

Sfârșitul de an a adus vo-
luntarilor Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA” București cea mai 
frumoasă recunoaștere a im-
plicării civice, a devotamen-
tului și empatiei, în cadrul 
celui mai important eveni-
ment care  premiază meritele 
voluntariatului în România, 
Gala Na țională a Voluntari
arilor 2016, organizată în 
data de 14 decembrie, la Pa-
latul Știrbei din București.   

Aflată la a șasea ediție, 
Gala Națională 2016 a ce
lebrat activitățile făcute cu 
drag, cu empatie, cu solida
ritate, care să contribuie la o 
comunitate mai bună, vizând 
următoarele domenii: artă și 
cultură, social, protecția me
diului și a animalelor, sport și 
recreere, educație, sănăta
te, activism civic și drepturi
le omului, tineret, corporativ. 
Voluntarul senior a reprezen
tat o categorie distinctă, în fi
nală rămânând 5 seniori care 
și-au dedicat timpul și ener
gia ajutorării semenilor lor.

Doamna Lucia Bădiță Se -
coșanu, voluntar senior în 

cadrul Cen trului de Zi al Aso-
ciației C.A.R.P. „OMENIA” 
București a primit premiul 
Voluntarul senior al anu-
lui 2016 cu mare bucu rie și 
emoție, multumind ce lei mai 
active comunități de seniori 
din țară pentru opor tunitatea 
de fi ajutată și de a ajuta 
în același timp. Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” București 
în curajează de foarte mulți 
ani potențialul de dezvoltare 
al persoanelor vârstnice, pu

nând la dispoziția membrilor 
săi un număr 44 de servicii 
socio-medicale, prin crearea 
unei adevărate rețele de spri
jin pentru vârstnicii aflați în 
risc social. 

Doamna Lucia Bădiță Se-
co șanu demonstrează că 
ge nerozitatea nu are vârstă, 
că oricine poate deveni vo
luntar și se poate implica, 
dacă există voință, dăruire și 
dorința de a ajuta. 

Ionuț ARDELEANU
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Bucureștiul la jumătatea 
anilor ’40 suferea de pe urma 
incapacitații sistemului judici
ar de a face față unui val de 
cri minalitate fără prece dent. 
Jafuri, tâlhării, crime, toate 
acestea făceau parte din pei
sajul acelei vremi, iar vinovații 
erau frecvent eliberați din lipsă 
de probe sau martori. În acest 
context apare în scenă Eugen 
Alimănescu. S-a născut pe 26 
iulie 1916, la Slatina. În 1936 a 
absolvit o şcoală de contabilita
te şi comerţ, la Slatina, iar între 
1936 şi 1937 a lucrat ca funcţio-
nar la Institutul de Cooperaţie 
Bucureşti, fiind apoi încorporat 
în Regimentul 1 Transmisiuni, 
și lăsat la vatră abia în 1943.  
S-a angajat contabil la o soci
etate din Bucureşti, dar, în iulie 

1944, a fost din nou concentrat 
la Batalionul 20 Transmisiuni, 
cu gradul de sergent. A fost 
pe front în URSS, cu o com
panie operativă de transmisi
uni, primind Virtutea Militară. 

La 1 iunie 1945, şi-a depus ce
rerea de intrare în Poliţie. A fost 
angajat pentru foarte scurt timp 
ca ofiţer operativ care strân
gea date din teren, apoi comi
sar. Lui îi erau arondate cartie
rele Rahova, Sebastian, Petre 
Ispirescu și Ferentari, zonele 
din care acționau cele mai te
mute și cunoscute organizații 
criminale ale vremii.

Eugen Alimănescu și Briga
da sa Fulger sunt cei care i-au 
prins pe tâlharii care au spart 
Banca Naţională din Bra şov, 
Voinescu și Cairo, cu nos cuți 
ca fiind apropiați ai ministrului 
Teohari Georgescu. Aceștia 
au furat 1.000.000 de dolari și 
300 de cocoșei de aur, o sumă 
imensă pentru acele vremuri.

Dar rezolvarea cazului de 

la Brașov a însemnat începu
tul sfârșitului pentru comisa
rul Alimănescu. Cei doi tâlhari 
erau apropiați ai lui Teohari 
Georgescu, ministrul de Inter
ne. Ca urmare, Alimănescu a 
fost închis la Făgăraş, celebra 
închisoare pentru poliţiştii in
dezirabili. Într-un final, a fost 
azvârlit din trenul cu care era 
transportat de la o închisoare 
la alta. S-a spus că a vrut să 
fugă de sub escortă, una dintre 
expresiile folosite cel mai des 
în rapoartele lui Alimănescu, 
atunci când voia să justifice 
moartea unui arestat. S-a spus 
că ministrul de interne, Teohari 
Georgescu, dăduse ordin să i 
se plătească cu aceeaşi mone
dă, după ce îi omorâse amicii.

Ana Ioana IRICIUC

Istoria altfel...

Comisarul de fier,
Eugen Alimănescu

Biserica Stavropoleos
Un colț de istorie în Centrul Capitalei
În plin centrul Bucu-

re ș  tiului, se află Biserica 
Stavropoleos, monument 
de secol al XVIII-lea, re pre -
zentativ pentru arta me -
dievală românească. Aceas-
ta a fost ridicată în anul 
1724, în timpul celei de-a 
doua domnii în Țara Româ-
nească a lui Nicolae Mavro-
cordat de către arhimandri-
tul Ioani chie. La data de 6 
aprilie 1722, arhimandritul 
Ioanichie a cumpărat locul 
unde avea să își zidească 
biserica. Acesta a constru-
it actuala biserică zidind o 
mânăstire ce era susținută 
economic de către han — 
rânduială frecventă în epo-
că. Potrivit pisaniei de dea-
supra ușii de la intrare, la 
data de 30 octombrie 1724 
biserica era terminată. După 
doi ani de la terminarea lu-

crărilor de construcție, la 7 
martie 1726, Ioanichie este 
ridicat la rangul de mitro-
polit al Sta vropolei de că-
tre patriarhul Ie remia al 
Constantinopolului. Tot de 
atunci, mânăstirea a fost 
numită Stavropoleos. Sti-
lul arhitectonic al Bisericii 
Stavropoleos este cel brân-
covenesc. Armonia volu-
melor, precum și calitatea 
sculpturilor în piatră și lemn 
au făcut ca aceasta să fie 
considerată printre cele mai 
importante realizări de artă 
brâncovenească din țară. 
Intrarea este mărgini tă de 
un portal, sculptat în piatră, 
în partea de sus exis tând o 
pisanie biling vă, în grecește 
și în slavonă, dar redată cu 
caractere chi rilice. Catape-
teasma, cu ușile împărătești 
și cu cele două iconostase 

mici, în lemn, sculptate ar-
tistic, sunt bine conserva-
te. Icoa nele sunt originale, 
pic tate pe fond de aur. În 
Bi serica Stavropoleos se 
păstrează scaunul original 
al domnitorului fanariot Ni-
colae Mavrocordat. La ex-rdat. La ex-
terior există cele două ele-
mente caracteristice stilului 
brâncovenesc: ancadra-
mentul ferestrelor, cu moti-
ve florale și brâul. 

Ca urmare a stricăciu-
nilor suferite în timp, între 
anii 1852-1858 egumenul 
mâ năstirii cere în repetate 
rânduri dărâmarea biseri-
cii și construirea uneia noi. 
Abia în 1897 Ministerul In-
struc țiunii și al Cultelor a 
luat măsuri pentru resta-
urarea bisericii, adresân-
du-se arhitectului Ion Min-
cu care, după trei ani de 

studii, a ajuns la concluzia 
că acest lucru este impo-
sibil, din cauza greșelilor 
de construcție. În cele din 
urmă, în august 1904, încep 
lucrările de restaurare. 

Între anii 1904-1940, Bise-
ri ca Stavropoleos a rămas 
doar monument istoric, 
în incintă depozitându-se 
ele mente de arhitectură și 
pietre funerare de la bise-
ricile demolate în București. 
În 1940 biserica a fost re-n 1940 biserica a fost re-
deschisă cultului.

Ana Ioana IRICIUC
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ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR 
RECIPROC A PENSIONARILOR 
“OMENIA“  BUCUREȘTI

DAȚI 1 LEU PENTRU CANTINA SOCIALĂ
UN GEST MIC 
FACE UN BĂTRÂN
MAI FERICIT

Cont bancar RO22 BUCU 1051 2137 2909 1RON, 
Alpha Bank (sucursala Libertății, Sector 5)

Mai multe detalii puteți găsi pe www.carp-omenia.ro, 
www.omeniatv.ro, sau la sediul central al Asociației C.A.R.P.  
“OMENIA” București din Str. Amurgului nr. 53, cod poștal 
051983, Sector 5, București. 

O masă caldă înseamnă de cele mai 
multe ori o șansă pentru o viață mai 
bună. Alătură-te campaniei și întinde 

o mână de ajutor vârstnicilor nevoiași.  

Problematica medico-so
cială a persoanelor vârstnice 
din mediul rural reprezintă, 
încă, o temă insuficient de 
abor dată a programelor și 
politicilor guvernamentale în 
contextul unor discrepanțe 
tot mai profunde între viața 
socială din mediul urban și 
cea din mediul rural. Exis-
tența acestei caracteristici 
negative asupra imaginii ru-
ra lului în România contu
rează tot mai mult deteriora
rea calități vieții persoanelor 
vârst nice ca urmare a unor 
sis teme subdezvoltate de 
ser vicii sociale, servicii medi
cale și de sănătate. 

Nevoia de servicii 
medicale în mediul rural

Studiile și statisticile ulti
milor ani scot tot mai mult în 
evidență precaritatea stării de 
sănătate a persoanelor vârst
nice din mediul rural, vulnera
bilitatea și nevoia de servicii 
generate de gradul crescut 
de sărăcie definitoriu pentru 

mediul rural, îmbătrânirea 
populației de la sate, absența 
unui sistem de servicii inte
grate la nivel comunitar etc.

Necesitatea dezvoltării 
unui sistem de servicii medi
cale pentru persoane
le de vârsta a treia 
din mediul rural 
o anali zăm din 
pe rspec  t i va 
ca  lității ser vi-
ci ilor me dicale 
existente, a 
uni tăților medi
cale existente, a 
capacității de a admi
nistra într-o manieră optimă 
și productivă resursele fi nan-ă resursele fi nan- resursele finan
ciare alocate pentru acest 
tip de servicii, precum și din 
punct de vedere al nevoilor 
actuale ale grupurilor vulne

rabile identificate la nivelul 
comunităților. În plus, reduce-În plus, reduce-, reduce
rea personalului medical, sla
ba finanțare a serviciilor din 
sistemul medical, subdezvol
tarea sistemului de sănătate 

sunt cele care au ge
nerat în ultimii ani 

consecințe gra
ve asupra stă
rii de să nă tate 
a po pulației 
vârst nice din 
mediul rural. 

În prezent, 
cea mai mare 

parte a serviciilor de 
îngrijire acordate persoane
lor vârstnice din comunitățile 
rurale este suportată de fur
nizorii privați, acreditați, res-
pectiv licențiați, însă numărul 
acestora este încă unul redus 

și nu poate acoperi nevoia 
medicală actuală a populației 
de vârsta a treia. 

Direcții și soluții
Creșterea capacității au-

torităților de a dezvolta ser
vicii medicale și de îngrijire 
pentru persoanele vârstnice 
prin alocarea eficientă a bu
getelor pentru comunitățile 
rurale, dezvoltarea unui sis
tem integrat și echitabil la ni-și echitabil la ni-la ni
vel comunitar al serviciilor de 
sănătate, precum și a celor de 
îngrijire de lungă durată sunt 
printre cele mai importan
te direcții de acțiuni în sfera 
dezvoltării politicilor de sănă
tate și protecție a populației 
vârstnice din mediul rural. 

Antonia-Milena TOMESCU

Serviciile medicale pentru seniori

Sănătatea vârstnicilor 
din mediul rural

persoane 
vârstnice

(peste 65 de ani) 
în mediul rural

1.707.465
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Potrivit cercetătorilor, 
so  cializarea ocupă un loc 
important în viața vârst-
nicilor, aspect prioritar în 
cadrul Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA” București. Pen-
tru a reduce vulnerabilita-
tea membrilor săi în ceea 
ce privește satisfacerea 
unor nevoi afective, Cercul 
«Mâini îndemânatice» își 
dorește să continue și să 
îmbunătățească permanent 
suportul social pentru cele 
nouă bunicuțe care acti-
vează în această echipă.

Membrele cercului, adu
nând fiecare circa 7-9 ani 
de participare, au găsit aici 
recunoașterea socială, in te-
racționând și stabilind bune 
relații ce au căpătat în timp 
semnificații importante și un 
rol pozitiv în procesul per
petuu de adaptare la viața 
plină de lipsuri din exterior. 
Perceput de ele ca un feed
back protector din partea 
Asociației C.A.R.P. „OMENIA” 
București, buna relaționare cu 
asistenții so ciali, recuperarea 
și menține rea abilităților fizice 
și psihice prin mișcările ritmice 
ale mâinilor, exersarea memo
riei și a atenției după un anu
mit model, au dus în timp la o 

adaptare individuală și interin
dividuală semnificativă. 

Apartenența 
la un grup previne 

izolarea socială
Astfel, timpul liber a început să 
fie folosit în mod constructiv, 
iar comunicarea dintre parti
cipante a devenit o adevărată 
abilitate, îndeplinindu-se ne
voile acestora de apartenență 
la un grup, prevenind izola

rea socială, de pendența și 
chiar dezechilibrul emoțional. 
Senioarele s-au organizat, 
și-au stabilit lideri, asoci-
indu-se îndrumătoarelor cu 
mai mare experiență întru 
depășirea, de fiecare dată, a 
măiestriilor lucrate cu sârg și 
responsabilitate. Târgurile și 
expozițiile permanente în ca
rul cărora rezultatele muncii 
lor au fost făcute cunoscute, 
au stârnit conti nuu interes și 

au avut un real succe s. Tim
pul și energia bunicuțelor, 
altă dată resimțite de către 
acestea ca fiind inutile, au 
reușit să fie transformate 
într-o activitate cu scop, sim- 
țindu-se parte dintr-o comu
nitate unită, a Omeniei. Prin
tre fire, andrele și croșete, 
bunicuțele noastre continuă 
să țeasă hăinuțe, bune relații 
sociale și, mai ales, prietenii.

Daniela ITU

Cercul “Mâinilor îndemânatice“, 
locul unde ținem singurătatea la distanță

Portretul unei senioare 

Ținuta maiestuoasă a -
min tește de mica artistă de 
odinioară, ”fata alde Tă-
nase”, care atunci când ”ve-
nea să cânte pe teren sau 
la cămin”, era așteptată de 
publicul prietenos format din 
consăteni și din spectatori 

veniți din satele vecine. Vo-
cea și urechea muzicală moș-
tenite pe linie maternă au fost 
mulți ani preocupări serioase 
pentru ea, pentru sora, și mai 
ales pentru frate. Încă de la 
vârsta de 3 ani, Constanța 
se visa pe scenă, susținând 
vaste repertorii oră tăniilor 
din curte, cocoțată pe scara 
ce ducea direct spre cotețul 
găinilor. Încurajată mai târziu, 
la școală, a de ve nit solista 
clasei și a co ru lui dar și 
dansator de bază în rolurile 
de băiat-pere che la dansuri 
populare, re mar cându-se 
atât prin ritm, cât și prin 
statura înaltă față de restul 
fetelor de-o vârstă. Ajunsă 

în București la școală, și-a 
regăsit pasi unea pentru cântat 
abia în urmă cu 8 ani când, 
aflând de Aso cia ția C.A.R.P. 
„OME NIA” București, a de-
ve nit membru fondator al 
Co ru lui Pensionarilor „OME
NIA”, aducând un suflu nou 
și in fluentând colegii-pen-
si o  na ri cu dăruirea și pri ce-
pe rea sa. Amintindu-și de 
succesele muzicale din vre-
murile copilăriei și ale tine-
reții, Constanța Mașala se 
preocupă de nou-veniții în 
cor, încurajând coriștii să cul-
tive prietenii durabile și să-și 
împărtășească cu noș tințele 
muzicale pentru viitoare per-
for manțe artistice. (D.I.)

Constanța 
Mașala
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Telefon cu tarif normal în rețeaua Romtelecom, din toate rețelele
021 9615

PUBLICITATE

VÂNZĂRI
Vânzare încălțăminte: pantofi 
bărbătești, sandale, ghe te re-
condiționate, prețuri în tre 10-
20 lei, în cadrul Cen  trului de 
prestări servicii al Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” Bucu rești, 
021.423.17.49, interior 238
Vând autoturism marca Opel 
Astra Clasic, 45.000 de km, 
an de fa bricație 2007. Detalii 
la telefon: 0723.362.731

Vând mobilă dormitor, ma
terial pal melaminat alb 
cu negru. Zona Militari. 
0726.002.453

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Persoană imobilizată, solicit 
servicii de îngrijire la domi
ciliu. Zona Cotroceni. Barbu 
Victoria: 021.313.88.51

Centrul de îngrijire și asis-
tență la domiciliul persoane-
lor vârstnice din cadrul Aso-
ciației C.A.R.P. „OMENIA” 
București angajează  îngriji-
tor persoane vârstnice la do
miciliu cu certificat de califi
care. Telefon: 0766.180.321

CONSULTAȚII
Consult oftamologic gratuit cu 
bilet de trimitere. Programări 
la telefon 0744.567.256, în ca
drul Asociației C.A.R.P. „OME
NIA” București, sediul central

OFERTE SERVICII
Reparații televizoare, e lec-
tro casnice, la prețuri avanta
joase  în cadrul Centrului de 
prestări servicii al Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” Bucu
rești. Telefon: 0752.001.416 
sau 021.423.17.49/ interior 
239. Efectuez și deplasări la 
domiciliu

angajează 
CASIERI ZONALI

cu diplomă de absolvire 
studii medii

- cu domiciliul stabil în sectoarele 
1,2,3 și 4 din Municipiul București;
- Domnești - Jud. Ilfov;
- Tunari - Jud. Ilfov;
- Periș - Jud. Ilfov;
- Mihai Bravu - Jud. Giurgiu
- Călugăreni - Jud. Giurgiu
- Otopeni - Jud. Giurgiu
- Vidra - Jud. Ilfov

MICĂ PUBLICITATE

Comenzile de mică publicitate se fac de 
luni până vineri între orele 

9.00 - 15.00.
Relații la tel: 021.423.17.49/int. 219

Asociația CASA DE AJUTOR RECIPROC 
A PENSIONARILOR “OMENIA“ București

Str. Amurgului, nr. 53, Sector 5

Relații la telefon: 0752.001.428; 
0752.001.431; 021.423.17.49

Asociația C.A.R.P. “OME-
NIA“ București pri mește do-
nații în cărți pentru biblio te-
ca seniorilor.

Oferă membrilor împrumuturi pe loc sau a doua zi, rambur
sabile între 6 și 24 de luni, cu dobânzi avantajoase. 

În prezent, avem peste 48.000 de membri care beneficiază 
de servicii de asistență socială, ajutoare nerambursabile, 
compensări parţiale a costurilor de spitalizare şi a tratamentelor 
în staţiune, precum şi de ajutoare de deces.

Membrii beneficiază de servicii cu tarife subvenţionate la 
frizerie (exemplu: un tuns costă 3 lei!), coafură, manichiură, 
pedichiură (servicii cosmetică), kinetoterapie, consultaţii şi 
tratamente medicale generale, oftamologie, stomatologie, 
cizmărie, croitorie, reparaţii electronice şi electrocasnice, 
reparaţii instalaţii sanitare şi termice. Celor care au nevoie 
le sunt puse la dispoziţie gratuit mijloace ajutătoare de de-
plasare. Asociaţia C.A.R.P. „OMENIA” București organizea-
ză excursii şi pelerinaje cu transport parţial subvenţionat. 

Asociația C.A.R.P. OMENIA București

Ca să beneficiaţi de toate aceste facilităţi vă aşteptăm 
să vă înscrieţi ca membri, la sediul nostru din 

Str. Amurgului , nr. 53, sector 5, 
Bucureşti, Tel/Fax: 021-423.17.49; 021-456.36.99; 

E-mail: carp.omenia@yahoo.com; 
Web: www.carp-omenia.ro; www.omeniatv.ro

- împrumuturi și servicii avantajoase –
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Guvernul a decis că, în-
cepând cu data de 1 iulie 
2017, valoarea punctului de 
pensie se majorează cu 9% 
și va fi de 1.000 de lei.

Punctajul lunar al contribu
abilului, din prima zi de activi
tate până în ultima, pe fiecare 
lună din fiecare an de activita
te se calculează în prima eta
pă, deoarece, pentru determi
narea pensiei se ia în calcul 
întreaga activitate. Punctajul 
lunar rezultă din împărţirea 
ve nitului lunar la salariul me
diu brut pe economie din anul 
respectiv. După determinarea 
acestuia se calculează un 
„punctaj anual”, prin aduna-
rea punctajelor lunare din 
anul respectiv şi împărţirea 
sumei la 12. Suma se împarte 
la „stagiul complet de cotiza
re”, adică la vechimea totală a 
contribuabilului. Rezultă ast
fel „punctajul mediu anual” al 
fiecărui pensionar, adică acel 
număr de puncte (în cele mai 
multe cazuri, cu câteva zeci

male) pe care fiecare a reuşit 
să-l acumuleze de-a lungul 
carierei. Valoarea pensiei re
zultă din înmulţirea „puncta-înmulţirea „puncta-mulţirea „puncta-ţirea „puncta-rea „puncta
jului” cu „punctul de pensie”.
Valoarea punctului de pensie 
a fost în creștere în perioada 
2010-2016, însă creșterile au 
fost sub 5% anual, ajungând 
în 2016 la 931 de lei pentru 
1 punct de pensie (pensia de 
asigurări sociale de stat), res-
pectiv 382 lei (pensia pentru 
agricultori).

Salariul mediu brut pe țară 

a crescut de la 1.836 lei în 
2010, la 2.681 lei în 2016. Ra
portul dintre valoarea punctu
lui de pensie și salariul mediu 
brut pe economie se află pe 
un trend descendent pe în
treaga perioadă analizată, de
monstrând starea de sărăcie 
a pensionarilor din România. 
Se impunea așadar o modi
ficare a valorii punctului de 
pensie care să asigure un trai 
decent pensionarilor din Ro
mânia. 

Gabriel STĂNILĂ

Ne-am interesat pentru dumneavoastră

Cum se calculează punctul de pensie
La început de an, 

vom face o trecere 
în revistă a mo-
dalităților de abor-
dare pe care le aveți 
la îndemână pentru a 
ne contacta pen tru ori
ce sugestie sau nelămurire.

Așadar, ne puteți con
tacta la numărul de telefon 
021.423.17.49, cea mai rapidă 
formă de interacțiune, sau ne 
puteți vizita la sediul nostru din 
Str. Amurgului nr. 53, Sectorul 
5, București, (între Piața Ra
hovei și Șoseaua Sălaj), pen
tru a vedea în timp real modul 
de lucru sau serviciile de care 
puteți beneficia, având pro
gram cu publicul de luni până 
miercuri și vineri între orele 
07:30 – 13:00, iar joi între ore
le 07:30 – 17:30.

Având în vedere că sun-
tem în concordanță cu cerin-
țele publicului, răspundem 
la orice întrebare sau ne
lămurire, la adresa oficială 
de e-mail a Casei noastre, 
carp.omenia@yahoo.com, 
sau pe cea a ziarului, redac
tia.omenia@gmail.com.

De asemenea, vă aștep-
tăm pe pagina noastră de 
Facebook, Aso cia ția C.A.R.P. 
„OMENIA”, unde puteți urmări 
în timp real activitatea noastră, 
ne puteți adresa întrebări sau 
ne puteți oferi sugestii chiar 
din confortul locuinței dumnea
voastră.

Pentru că suntem deschiși 
și avem ca prioritate bunăsta-
rea membrilor noștri, vă aș tep-
tăm alături de noi. 

Gina GEALĂ
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Donații generoase de la 
un prieten al OMENIEI
Prietenul la nevoie se cunoaște, spune 

o vorbă din bătrâni. Este și cazul dom-și cazul dom- cazul dom-
nului Faheem Udin Nasir, președintele 
Comunității Musulmane Ahmadiyya care, 
ca de fiecare dată, a fost  alături de vârst-
nicii noștri, împărțind cu generozitate 
zeci de pachete consistente cu alimente 
(ulei, făină, orez, conserve, pateu, buli-
on, mălai, fasole, zahar, mazăre, paste). 
Dom nul Nasir s-a arătat impresionat 
de activitățile sociale pe care asociația 

C . A . R . P . 
“ O M E N I A ” 
Bu curești le 
desfășoară 
în sprijinul vâr stnicilor. De aseme- sprijinul vâr stnicilor. De aseme-
nea, domnia sa, însoțit de președintele 
Asociației, domnul Gheorghe Chioaru a 
vizitat locul unde va fi ridicată viitoarea 
cantină socială, asigurându-ne de tot 
sprijinul pe care ni-l poate oferi.

Ionuț CRIVĂȚ

ACTUALITATE

Tiraj
20.000
exemplare

VĂ AȘTEPTĂM 
LA OMENIA


