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izita de lucru a pre-
ședintelui KLAUS 
IOHANNIS în SUA 

a fost un mare succes 
spun unii. Vizita nu a 
adus nimic nou, spun 
alții care subliniază că nu 
a fost pregătită din timp, 
pentru că altfel “ei” ar fi 
fost informați.

Și totuși, ținând sea-
ma că vizita are loc la 20 
de ani de la încheierea 
parteneriatului strategic 
între cele două țări, că 
acest parteneriat vizează 
cu preponderență com-
ponenta de securitate, o 
anumită discreție, chiar 
secreto manie este fi
rească.
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PÂINE GRATUITĂ PENTRU CEI CU PENSII MICI
MEDICI DE FAMILIE ȘI DE SPECIALITATE
REPARAȚII LA ÎNCĂLȚĂMINTE CU 3 LEI
OCHELARI DE VEDERE CU DOAR 1 LEU
TUNS CU DOAR 3 LEI
REDUCERI LA ÎNSCRIEREA ÎN ASOCIAȚIE
ÎMPRUMUTURI ATRACTIVE
EXCURSII AVANTAJOASE DE LA 60 DE LEI

 

AVANTAJELE ÎNSCRIERII LA OMENIA
Str.  Amurgului, Nr. 53, Sector 5, București

și prin casierii zonali

Pentru înscrieri ca membri: 0752.001.445, 0752. 
001.428, 0752.001.427, 0752.001.431

Sună la 021.423.17.49 pentru:

România confuză
Ec. Giorgică
BĂDĂRĂU

„Este vital să continu-
ăm activitățile de promova-
re a drepturilor persoanelor 
vârstnice pentru a reduce 
fenomenul de discriminare 
împotriva acestora, atât cel 
instituțional, cât și cel de zi 
cu zi, care vizează societa-
tea în ansamblu.” Gheor
ghe Chioaru, Președintele 
Federației Naționale „OME
NIA”, membru al Consiliu
lui de Administrație AGE 
Platform Europe. 

Cel mai important eveni-
ment al seniorilor europeni 
a avut loc în perioada 7-9 
iunie 2017, la Bruxelles, or-
ganizat de AGE Platform 
Europe, la care au partici-
pat peste 100 de organizații 
membre din toată Euro-
pa, re  prezentanți ai 
in  sti tuțiilor europe-
ne, ai mediului 
aca demic in ter-
național și ai so-
cietății civile. 

A avut loc cel mai mare for european anual al vârstnicilor!

Seniorii luptă împotriva 
discriminării și injustiției sociale

„OMENIA” A LANSAT
SUPER OFERTA 
DE VARĂ 2017

Pleci în concediu? Vrei să-ți trimiți 
nepoții în vacanță? Ai nevoie urgentă de 
bani? „OMENIA” îți dă banii pe loc sau 

a doua zi. Înscrie-te și beneficiezi de un 
ÎMPRUMUT DE 5 ORI FONDUL DEPUS. 

Nu rata această șansă!!!
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Cât de lung și cum a fost 
drumul de la Turda și 
până pe marile scene ale 
țării?

Cât un vis. În fond, n-am 
făcut altceva decât să mun-
cesc. Să-mi urmez calea, să 
fiu serios și să-i ascult pe cei 
ce mi-au fost aproape. Și de 
acolo am început să clădesc. 
Nu cred că am făcut nici ju-
mătate din câte mai am de 
realizat și chiar vreau să cred 
că visul acesta al meu, care 
a plecat din Turda, va străluci 
ani la rând. Am fost ambițios și 
am luptat. N-a fost simplu. Au 
fost momente de sacrificiu, de 
pierderi, de renunțări, dar toa-
te au conlucrat la cel ce sunt 
azi, un soi de imagine veri-
tabilă a unui băiat simplu, cu 
ceva talent la purtător, dintr-un 
banal oraș de provincie. Da, 
cred că pot fi exemplul omului 
care-a reușit! Nu-mi imaginam 
că traista simplă de vise pe 
care-o am va putea face atât 
de multe. Nu credeam că voi 
ajunge să cânt pe scene mari, 
să văd oamenii fericiți prin mu-
zica mea. Și nu sunt modest 
când spun asta! 

Domnule Paul Suru
giu, zia rul nostru este, 
în mare, dedicat vârst
ni cilor. Ați cântat în fața 
lor, leați simțit căldura și 
emoția....
Sunt comori. Deși îm po-

vărați de ani, sunt o adevăra tă 
lecție, sunt un izvor de înțelep-
ciune și un public destul de 
pretențios. Să știți că vârstnicii 
nu sunt rebuturi pe care trebu-

ie să le aruncăm la gunoi, pen-
tru că la un moment dat și noi 
ajungem în aceeași situație. 
Trebuie să-i prețuim pentru 
firele albe, pentru poezia de 
pe chip și pentru fru mu sețea 
inocenței lor. Nu e simplu să 
cânt în fața lor cu atât mai mult 

cu cât mulți din-
tre ei sunt greu 
de cucerit, dar mă 
încarc întotdeauna 
cu energia și sensibilitatea 
celor care au trăit demn și de-
cent o viață plină de lumini și 
umbre! Trebuie să-i res pectăm 

și să ne bucurăm împreună cu 
ei de minunile vieții. 

Cine este Paul Suru
giu, dar Fuego? 

Este unul și 
același. Nu e foar-
te simplu să fac 
asta și ar fi cumva 
ingrat să încep eu 

o descriere subiec-
tivă sau poate că nu 

are rost istoria mea. Ce 
pot spune este că cel mai bine 
vorbește despre mine mun-
ca mea, pe toate planurile, 
de la muzică la teatru, până 
la televiziune și pictură. Aco-
lo sunt eu, acela sunt eu. Un 
om simplu, care cântă pentru 
a face, pe alocuri, lumea mai 
frumoasă. Sunt un idealist 
și-un perfecționist și cred că 
viața mea este legată ireme-
diabil de publicul meu. Iubesc 
mult și cred uneori că asta-mi 
aduce și deservicii. Eu, Paul 
Surugiu-Fuego, sunt un artist. 
Cu bune și rele, cu o operă di-
versă și o muzică simplă, care 
nu are alt scop decât acela de 
a sensibiliza, de a bucura, de 
a impresiona! 

Cui îi sunteți recunoscă
tor că ați urcat pe scenă? 
Nu știu dacă am urcat pe 

scenă datorită cuiva. Poa-
te talentului! Dar pot spune în 
schimb că da torez enorm și sunt 
recunos cător unor oameni care 
m-au șlefuit, m-au ambiționat, 
m-au învățat ce e drept și ce 
nu, m-au educat, mi-au demon-
strat că se poate și că trebu ie 
să continui – maestrul Grigore 
Vieru, părintele meu spriritual, 
omul care mi-a educat vocea, 
George Grigoriu, Zsolt Keres-
tely, Marius Ței cu, Adri ana Pi-
teș  teanu, George Mihăiță, Be-
none Sinulescu, Irina Loghin și 
mulți alții. Și le mulțumesc de 
câte ori am ocazia! 

Ionuț CRIVĂȚ

de ani
închinați cântecului 

și scenei 
românești

23

Paul Surugiu  Fuego, artistul tuturor generațiilor

Este cântăreț, actor, prezentator, pictor și 
un sensibil poet. Întrun cuvânt, un artist co-
plex și complet care, de peste 20 a de ani 
de când a stârnit “focul“ în inima publicului 
de toate vârstele, bate scenele țării și ale lu-
mii, acolo unde românii săi dragi îl așteaptă 
cu bucurie. Trăiește prin public și pentru 
public, mărturisind că “dacă nar fi oamenii 

care să te privească, să te iubească, să te 
aplaude, să vină la concertele tale, atunci tu 
pur și simplu nai exista”. Unul din-
tre cei mai mari și iubiți artiști ai 
României vă invită în rândurile 
de mai jos săl cunoașteți, să 
parcurgeți alături de el un vis 
care a devenit realitate.

INTERVIU

“Prețuiesc vârstnicii pentru firele albe, pentru 
poezia de pe chip și frumusețea inocenței lor”

Cum arată România lui Paul Surugiu? Iată ce ne 
mărturisește artistul: „România mea înseamnă, dincolo de 
toate, acasă! Aici e locul meu ideal, cu bune şi cu rele, cu 
lumini şi cu umbre, o ţară vânată de doruri, în plaiurile po-
eziei, în leagănul sfânt al naturii. Poate că sunt mult prea 
patriot, dar cred că esenţa românească stă în locurile în-
cărcate de farmec şi istorie, în zonele atinse de genialitate, 
în felul în care natura şi-a făcut plan precis din sufletul ro-
mânesc. În România mea, mă simt acasă şi iubesc fiecare 
colţ pe care ar trebui să-l preţuim şi să-l promovăm, găsin-
du-ne pe noi, ca indivizi, în ţara asta mare şi dodoloaţă, 
atât de mare, încât n-ar încăpea într-o icoană”.

“În România mea mă simt acasă”
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Adunarea Generală a 

Plaformei AGE, și conferința 
„Inegalitățile și abuzul împo-
triva persoanelor de vârsta a 
treia: E vremea să acționăm” 
au scos în evidență o proble-
mă persistentă în viața per-
soanelor vârstnice: discrimi-
narea pe criteriul vârstei. 

Discriminarea sistematică 
pe criteriul vârstă, prin forme-
le sale diverse, stereotipuri, 
prejudicii și tratament abuziv 
reprezintă printre cele mai 
importante obstacole în inclu-în inclu-inclu-
ziunea socială și participarea 
egală a persoanelor vârstni-
ce în societate. Astfel, printre 
concluziile desprinse, a reieșit 
că îmbunătățirea formelor de 
protecție socială trebuie să 
pornească în primul rând de 
la legislația privind drepturile 
omului: „Exercitarea drepturi-
lor omului nu se poate realiza 
fără instrumente legale pu-
ternice, și de asemenea fără 
voință politică și activități con-
stante de promovare a drep-

turilor vârstnicilor”, a declarat 
Anne-Sophie Parent, Secre-
tar General Platforma AGE

Noul Președinte al Plat-
formei AGE, domnul Ebbe 
Johansen, Președinte al Da-
neAge Danemarca a preluat 
ștafeta de la domnul Marjan 

Sedmak, pe care am avut 
onoarea să îl avem alături în 
cadrul Consiliului Național al 
Federației din anul 2015. 

Raportul de activitate 
și prezentarea Federației 
Naționale „OMENIA” în limba 
engleză au fost diseminate 

participanților la acest forum, 
fiind foarte apreciate pentru 
diversitatea activităților re-
alizate de casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor, 
și pentru impactul adus în 
viețile vârstnicilor. 

Ionuț ARDELEANU

SENIORII ÎN EUROPA/OPINII

urmare din pagina 1
Ca de altfel, în orice parte

neriat, părțile au propriile in-
terese. Președintele Klaus 
Iohannis, prin această vizită 
șia sporit șansa de a arăta 
estului Europei că soarele 
răsare și de la București, 
de a se repoziționa în plan 
intern ca lider politic de ne-
contestat. În același timp, 
trebuie să confirme parte
nerului chiar și după 20 de 
ani, că se poate conta pe 
Ro mânia, acum în 2017, 
când “confuzia” în NATO 
se accentuează. Pozițiile ță
ri lor vest europene și SUA 
se distanțează prin prisma 
cheltuielilor alocate, iar po
ziția Turciei dă fiori reci flan-
cului sud estic pentru cea 
mai mare și de durată alianță 
militară existentă vreodată 
în timp de pace.

Partenerul american, 
care șia deplasat efectivele 
și tehnica militară în țările 
din flancul estic al alianței, 

are nevoie de confirmarea 
partenerului strategic Ro-
mâ  nia atât în alianță, cât și 
pe plan internațional, dar 
și acasă unde președintele 
Trump vrea săși convingă 
sus ținătorii și adversarii de 
realismul politicii sale, în 
mo mentul în care este criti-
cat și chiar contestat pen-
tru atitudinea față de Rusia, 
față de UE și țările vechi 
din NATO și doar cu ceva 
succese/contracte ob ținute 
pentru ma rile com  panii 
pro du  că toa re de armament 
ame ricane.

În acest context, vizita 
pre ședintelui României, cu 
o componentă de securita
te, fără  mize economice așa 
cum șiar fi dorit mulți ro mâni, 
o putem considera un suc-
ces de etapă important atât 
în țară, cât și pe plan extern. 

Dacă a reușit să impresione
ze me dia ameri cană prin 
vorbitul liber, cursiv în limba 
engleză este un lucru pozi-
tiv, comparândul cu “mulți 
președinți”, dar abia întors 
trebuie să vorbească la fel de 
bine și mai ales convingător 
în germană și franceză la 
întâlnirile pe care le va avea 
în curând cu liderii politici 
germani, președintele și 
can  celarul, respectiv pre șe
dintele francez.

Revenit pe meleaguri 
dâm bovițene, avea să con-
state aceeași atmosferă 
con fuză și chiar amplificată.

A adus cu mândrie mere, 
dar dâmbovițenii cârcotași 
voiau pere; lăsase un gu-
vern stabil care își arătase 
eficiența în plan economic, 
UE apreciind rezultatele, 
iar FMI și Banca Mondială 

re vizuinduși prognozele 
pen tru anul 2017, pentru 
România în creștere; dar 
supus excluderii și demi-
terii de principalul partid 
sus ținător  PSD.

Pe Dâmbovița se confir
mă încă o dată că singurul 
mod de viață cu adevărat re-
alist și profitabil este “criza”. 
“Criza” românească vine iar 
și iar să confirme fragilitatea 
tuturor alcătuirilor politice.

“Viitorul luminos” pe care 
nil prezicea președintele 
Donald Trump în conferința 
comună pe peluza Rose 
Gar den din fața Casei Albe 
se pare că va mai aștepta 
puțin. Pentru moment, să 
sperăm că nu ne va cuprinde 
o panică destructurantă, 
toc mai acum când lucrurile 
merg bine. Confuzia este 
rea lă sau aparentă și în spa
te sunt jocuri machiavelice?

Pe cine vom mai da vina? 
Pe Soroș, pe Rusia? Pe imi
granți ar fi prea devreme!

EDITORIAL
România confuză

A avut loc cel mai mare for european anual al vârstnicilor!

Seniorii luptă împotriva 
discriminării și injustiției sociale
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Asociația C.A.R.P. „OME
NIA” București vă invită în 
vara aceasta la munte și la 
mare. Veniți alături de noi 
pentru a petrece un sejur de 
5 nopți la mare sau pentru a 
călători dea lungul și dea 
latul țării noastre.

Litoralul vă așteaptă

Când ne gândim la vară, 
ne gândim, implicit la mare, 
soare, excursii, la vacanța 
mare și la distracție. Valurile 
mării, nisipul cald și aerul să-
rat ne îmbie la relaxare și la o 
stare de bine.

Și anul acesta asociația 
noastră vine în întâmpinarea 
membrilor săi, invitându-i la 
un sejur de 5 zile la mare (cu 
specificația că prețul include 
numai cazarea). 

Vă invităm, așadar la Vila 
„CRISTAL” din Costinești, 
unde vă puteți bucura de 
o garsonieră cu pat dublu 

(pentru 2 persoane), având 
incluse toate utilitățile (frigi-
der, TV, baie).

De asemenea, în Neptun, 

vă așteptăm la Hotelul Tine-
ret cu apartamente de 2 ca-
mere sub forma unui mo dul, 
asigurând aceleași condiții ca 
Vila „CRISTAL”. Vă așteptăm 
cu drag, cu mic cu mare, ală-
turi de noi pentru a petrece 
un concediu relaxant la malul 
mării. 

TURISM
Noi vă facem vara mai frumoasă

OMENIA te trimite la mare și la munte

Pe drumuri de munte...
Cine dorește o excursie de 

o zi ne poate însoți pe trasee 
prestabilite în jurul capitalei. 
Excursiile se desfășoară până 
în luna octombrie și sunt făcu-
te cu autocare de maximum 
53 de locuri, acestea fiind sta-
bilite încă de la înscriere. Au 
ca destinații Sinaia, Brașov, 
Cernavodă, Câmpulung Mus-
cel, Cur tea de Argeș.

De asemenea, organizăm 
și excursii de 2 sau mai multe 
zile, în funcție de ofertele din 
perioada respectivă. Pentru 
acest tip de excursie, prețul 
va include cazarea, mic-dejun 

și cină, după același criteriu. 
Cele mai cunoscute și în-

drăgite destinații sunt: nordul 
Moldovei cu mânăstirile sale 
faimoase, locuri din patrimo-
niul mondial UNESCO din 
Maramureș sau mânăstirea 
Prislop din Apuseni. Istoria, 
arhitectura bisericeas că și 
pacea sufletească pe care o 
veți resimți în pelerinajul de la 
mănăstirile moldovenești, vor 

reuși să vă rupă puțin din rea-
litate și să vă facă să vă simțiți 
împliniți, chiar și pentru o peri-
oadă scurtă de timp. 

Peisajele Maramureșului  
vă fac să vă adu ceți aminte de 
timpuri inocente, de copilărie 
și de auten ticitatea de la țară. 
Bisericile cu turla înălțată, por-
țile vechi cu sculp turi specifi-
ce, dar și locurile pline de 
verdeață, vă determină să vă 

reîntoarceți de fiecare dată în 
acele zone. Mănăstirea Pris-Mănăstirea Pris-
lop, unde este înmormântat 
Părintele Arsenie Boca, a de-
venit un punct de atracție tu-
ristică în țara noastră în ultimul 
sfert de secol. Mănăstirea, 
localizată în Țara Hațegului, 
este un monument din a doua 
ju mătate a secolului al XIV-
lea. Ca stareţ al mănăstirii, 
Părintele Arsenie s-a îngrijit 
de înfrumuseţarea locului şi 
de restaurarea mănăstirii, aju-
tat de fratele Nicolae Zaharia, 
de la Mănăstirea Brâncovea-
nu – Sâmbăta de Sus.

Gina GEALĂ

Stațiunea NEPTUN

Stațiunea COSTINEȘTI

MĂNĂSTIREA PRISLOPStațiunea SINAIA

                 VILA CRISTAL
280 – 530 RON – sejur de 5 nopți, 6 zile

HOTEL TINERET
390 – 830 RON – sejur de 5 nopți, 6 zile

EXCURSIILE SUNT DE 
UNA SAU DOUĂ ZILE, 
PREȚURILE PORNIND 
DE LA 60 DE LEI, ÎN 

FUNCȚIE DE TRASEU

Dacă nu sunteți 
membri, grăbiți-vă să vă 

ÎNSCRIEȚI LA NOI 
pentru a beneficia de 

toate aceste oportunități. 
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ASOCIAȚIA CASA DE AJUTOR 
RECIPROC A PENSIONARILOR 
“OMENIA“ BUCUREȘTI

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.carpomenia.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. Alăturăte 
campaniei și întinde o mână 

de ajutor vârstnicilor nevoiași.

DAȚI 1 LEU PENTRU 
CANTINA SOCIALĂ

Nevoia de comunicare și 
interacțiune este o compo-
nentă indispensabilă dezvol-
tării umane și variază, diferă 
în funcție de etapele vieții. Are 
un rol important în integrarea, 
participarea și implicarea în 
viața socială a comunității 
și contribuie la consolidarea 
grupurilor ce compun o so-
cie tate. Comunicarea este, 
de altfel, principalul mijloc 
de relaționare și contribuie 
la formarea și consolidarea 
re lațiilor interumane. Lipsa 
acesteia sau prezența defici-
tară au, prin urmare, influențe 
sociale negative ce conduc 
de cele mai multe ori la mar-
ginalizare socială, izolare.

Comunicarea și 
relaționarea cu persoanele 

de vârsta a treia

Știm cu toții faptul că re-
laționarea cu persoanele de 
vârsta a treia poate fi uneori 
una dificilă, însă beneficiile 
acesteia sunt cu siguranță 

mul tiple. Odată cu vârsta a 
treia, respectiv pensionarea, 
această nevoie de comunica-
re și relaționare, tinde să fie 
tot mai dificil de atins. În ca- atins. În ca-
zul acestei categorii sociale, 
influențele sociale negative 
menționate mai sus afectează 
într-o manieră semnificativă 
calitatea vieții unei persoa-
ne vârstnice și crește riscul 
apariției sau agravării unor 
afecțiuni psihice, neurologice.

Comunicarea și relațio-
narea cu persoanele vârstnice 
au un rol deosebit de impor-
tant în asigurarea unei stări 
de sănătate fizică și mentală 
optime și, implicit, încetinirea 
procesului de îmbătrânire psi- psi-
hologică. De cele mai multe 
ori dificultățile în procesul de 
comunicare și relaționare cu 
o persoană de vârsta a treia 
se datorează unor percepții 

negative asupra aceste-
ia. Etichetați, stigmatizați, 
neînțeleși vârstnicii au un ni-
vel scăzut de relaționare cu 
cei din jur: membri ai familiei, 
membri ai comunității, tineri, 
adulți. Motivările, explicațiile 
acestui comportament reti-
cent vin pe fond discrimatoriu. 

Cele mai importante în co-
mu nicarea și relaționarea cu 

vârstnicul sunt răbdarea și ca -
pacitatea de a asculta. Orice 
persoană vârstnică trebuie 
în țeleasă și pusă în valoare 
chiar și atunci când există ba-
ri ere în comunicare, create in-
voluntar, de către o persoană 
vârstnică. Acestea au întot-
deauna o justificare accepta-
tă: retragerea din activitate, 
con dițiile sociale și istoricul 
so cial al acesteia, boala sau 
anumite afecțiuni psihologice. 
În funcție de acestea ne stabi-ne stabi-
lim mijloacele de comunicare 
și alternativele în relaționare. 

Orice societate, în an-
samblu, și orice individ, în 
par ticular, trebuie să-și asu-
me responsabilitatea și ro-
lul important pe care îl au în 
stimularea și îmbunătățirea 
interacțiunii sociale și consoli-
darea relațiilor interumane.

Antonia Milena TOMESCU

Pentru o îmbătrânire sănătoasă

Relaționarea cu persoanele vârstnice
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În perioada 16-18 iunie 
s-a desfășurat ONGfest, Fes-
ti valul ONG-urilor din Ro-
mânia. Deși vremea nu a fost 
un partener bun, Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” București, 
prin Federația Națională 
„OMENIA”  a fost prezentă cu 
un stand ce poate fi conside-
rat cu ușurință unul dintre cele 
mai bune.

Corul Seniorii „OMENIA” a 
deschis specta colul la scena 

principală, stârnind admirația 
publicului printr-o interpretare 
sensibilă.

De asemenea, doamne-
le din Cercul de pictură și-au 
arătat măsura talentului în ca-
drul unor demonstrații. Toate 
produsele realizate cu suflet în 
cadrul cercurilor noastre s-au 
dovedit un real succes. Felici-
tări și așteptăm cu nerăbdare 
ediția din anul viitor!

Alina PERJOIU

„OMENIA”, nota 10 
la ONGfest!
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Lucrările Conferinței de 
Pace s-au desfășurat în pe-
rioada 18 ianuarie 1919 - 21 
iunie 1920, la Paris. După 
război existau multe speranțe 
cu privire la aceasta, prima 
și cea mai mare conferință 
de acest fel de până atunci. 
Chiar înainte de începutul 
conferinței, președintele ame-
rican Woodrow Wilson și-a 
exprimat temerile că totul s-ar 
putea sfârși printr-o ”tragedie 
de dezamăgiri”. Peste 1.000 
de oameni de stat, diplomați 
și delegați, reprezentanți ai 
30 de națiuni, au participat la 
eveniment. 

Deși fusese anunțat prin-
cipiul wilsonian al “diplomației 
deschise”, s-a recurs și la 
discuții secrete. Hotărârile 
finale au fost luate de re pre-
zentanții a patru-cinci mari 
puteri – S.U.A, Anglia, Franța, 

Italia și, în unele cazuri, Ja-
ponia – constituiți în “Con-
siliul celor zece”, “Consiliul 
celor patru” și “Consiliul celor 
cinci”. Delegațiile unor state 
mici, aliate sau asociate, au 
fost adesea trecute cu vede-
rea. De aceea șeful delegației 
române, I. C. Brătianu, con-
stata că “situația creată state-
lor mici la conferintă este din 
ce în ce mai monstruoasă. 
Tratările cu Germania încep, 
iar nouă nu ni s-au comunicat 
nici bazele pe care se fac”.

Cel mai mare succes al di-
plomației românești din epo-
că a fost crearea României 
Mari. Totuși, momentul s-a 
da torat în parte conexiunilor 
şi charismei Reginei Maria. 
Aceasta a făcut lobby pentru 
ţară în 1919, la Paris, când 
România cerea Transilvania, 
Bucovina şi întreg Banatul, 

adică respectarea garanţiilor 
din anul 1916, în ciuda faptu-
lui că se semnase pacea se-
parată cu Germania. Când 

scri sorile lui Ionel Brătianu 
către rege vorbeau despre 
răceala şi enervarea cu care 
era tratat, regina a fost trimisă 
la Paris într-o aşa-zisă vizită 
particulară. Premierul Geor-
ges Clemenceau a întâmpi-
nat-o la Elysee cu garda de 
onoare, preşedintele Poin-
care i-a conferit Legiunea de 
Onoare, Academia Franceză 
a aplaudat-o, iar parizienii au 
întâmpinat-o pretutindeni cu 
entuziasm.

Şi la Londra domnea o 
atmosferă de familie. Întâl-
nirile cu Lloyd George, Aus-
ten Chamberlain şi Winston 
Churchill s-au ținut lanţ. Când, 
la întoarcere, regina Maria 
a trecut din nou prin Paris, 
atmosfera de la Conferinţa 
de Pace devenise favorabilă 
României. 

Ana Ioana IRICIUC

PENTRU VOI SENIORI!

Conferința de Pace de la Paris, 
triumful României Mari

Document rar reprezentând 
textul tratatului și împre
jurările semnării acestuia. 
Tipărit la București, 
Imprime ria Statului, 1920

Este deja un lucru bine cu-
noscut faptul că populația Ro-
mâniei îmbătrânește într-un 
ritm rapid, iar previziunile Eu-
rostat, agenţia de statistică a 
Uniunii Europene, plasează 
Ro mânia pe locul 2 în topul ță-
rilor cu populația cea mai îm-
bătrânită, în anul 2060. Fără 
măsuri urgente pentru a schim-
ba acest trend într-un mod sus-
tenabil, România va intra într-o 
criză fără precedent. 

În alte state europene, 
unde fenomenul îmbătrâni-
rii populației s-a instalat de 
mult, politicile publice au fost 
îndreptate pentru susținerea 
socio-financiară a vârstnicilor 
și transformarea unei crize 

într-o oportunitate. O astfel de 
oportunitate este apariția unui 
segment în economie, numit 
„economia de argint”, care 
oferă produse și servicii adap-
tate persoanelor vârstnice. 

Nevoile care apar la vârsta 
a treia necesită soluții speci-
fice, cu un grad de inovație 
ri dicat, care se bazează pe 
noi tehnologii. Soluții precum 
teleasistența care ajută vârst-
nicii să trăiască independent 
mai mult timp, telefoane adap-
tate pentru a ajuta utilizatorii 
cu probleme de vedere sau 
auz, ATM-uri biometrice care 
utilizează amprenta digitală 
în locul codului PIN pentru a-i 
proteja pe cei cu pierderi de 

memorie reprezintă pentru 
vârstnici o modalitate extra-
ordinară de a-și îmbunătăți 
calitatea vieții.

Dezvoltarea acestui seg-
ment de servicii și produse, 
dincolo de impactul pentru 
vârstnici și familiile acestora, 
va conduce la crearea de noi 
locuri de muncă și a unor noi 
companii.

Produsul lunii iunie:
Telefon Allview D1 Senior 

Produs de o companie ro -
mânească, telefonul este con-
ceput cu taste mari și fon turi 
generoase, având o in terfață 
aerisită, prietenoasă și asigură 
o ex pe ri en ță facilă de utilizare. 

Con  form spe ci ficațiilor pro  -

ducătorului, telefonul are o 
au tonomie foarte mare a ba-
teriei, o încărcare asigurând 
400 de minute de convorbire 
și peste 10 zile în stand-by.

Alerteazăi pe cei dragi, 
în caz de urgență
Telefonul D1 Senior este 

prevăzut cu un buton SOS, 
care printr-o singură apăsare 
poate apela până la 5 numere 
de telefon setate în prealabil.

Ionuț ARDELEANU

Produsul lunii

Economia de argint, 
produse și servicii 

pentru seniori

Telefon Allview 
D1 Senior 

MOMENT 
ISTORIC
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Asociația Casa de Ajutor Re ciproc a Pensionarilor 
“OMENIA”, prin Centrul de Zi din Str. Oltului nr. 4, 
Sector 5, București, caută voluntari experimentați, 
talentați, serioși pentru Grupul Vocal “Seniorii OmeSeniorii Ome
niei”. Cei se lecționați vor beneficia de toate serviciile 
puse la dispoziție de asociația noas tră. Detalii supli
mentare la telefon 0722.736.116

PUBLICITATE
MICĂ PUBLICITATE Comenzile de mică publicitate 

se fac de luni până vineri între orele 
09.00 - 15.00.

Relații la tel: 021.423.17.49/int. 219

angajează 
CASIERI ZONALI

cu diplomă de absolvire 
studii medii

cu domiciliul stabil în sectoarele 
1,2,3, 4, 5 și 6 din Municipiul 

București și comunele limitrofe.

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

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 aparat de termomasaj 
CERAGEM, 500 euro ne-
gociabil. Detalii la telefon: 
0723.362.731
Vând cărți: beletristică, isto-
rie, diverse Zona Militari. Te-
lefon 0726.002.453

ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU

Persoană imobilizată, solicit 
servicii de îngrijire la domi-

ciliu. Zona Cotroceni. Barbu 
Victoria: 021.313.88.51

CONSULTAȚII
Consult oftamologic gratuit, 
cu bilet de trimitere. Progra-
mări la telefon 0744.567.256, 
în cadrul Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA” București

OFERTE SERVICII

Reparații televizoare, e lec tro-
cas nice, la prețuri avantajoa-
se în cadrul Centrului de 
pres   tări servicii al Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” Bucu-
rești. Te lefon: 0752.001.416 
sau 021.423.17.49 / interior 
239. Efec tuez și deplasări la 
domiciliu

Prin noi
OMENIA
există!

www.carp-omenia.ro
www.omeniatv.ro
carp.omenia@yahoo.com

 
 

Asociația C.A.R. a Pensionarilor 
“OMENIA”

Str. Amurgului, nr. 53, Sector 5, București, 
tel. 021.423.17.49, 0725.218.959
Cu peste 49.000 de membri

VĂ OFERĂ e vezi verso e

VOLUNTARIAT

Telefon cu tarif normal în rețeaua Romtelecom, din toate rețelele
021 9615
EXCURSII DE VARĂ

Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București
organizează excursii de una sau două zile 

la cele mai frumoase obiective turistice din România!
Transportul se face cu autocare moderne, prețul excursiei 
începând de la 60 de lei. Informații la 0752.001.441
Vizitați alături de noi Curtea de Argeș, Mănăstirea Nămăești, 
Sinaia, Brașov, Mânăstirea Prislop, Monumentul Adamclisi, 
Ceta tea de Scaun  Târgoviște, Peștera Sf. Andrei, Biserica din
trun lemn (Râmnicu Vâlcea), Ocnele Mari și multe alte destinații.
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Imediat, ÎMPRUMUTURI rambursabile în 6 – 24 de luni,
Cu dobânzi între 1% și 14% pe an.

Servicii cu tarife subvenționate – frizerie (3 lei), coafură, 
manichiură, pedichiură, cizmărie, croitorie, reparații radio-
tv, electronice și electrocasnice, reparații instalații sanitare 
și termice, kinetoterapie, consultații și tratamente medicale 

generale, oftalmologie, stomatologie, îngrijire la domiciliu etc.;
Ajutoare materiale și financiare nerambursabile, 

compensarea parțială a costurilor de spitalizare 
și tratamentelor în stațiune, ajutoare de deces;
Activități de socializare și terapii ocupaționale 

în cadrul Centrului de Zi OMENIA.
Gratuit sau prin decontare de la CNAS – cârje, bastoane, 

cadre de mers, fotolii rulante etc.
Asociația organizează excursii și pelerinaje 

cu transport subvenționat.
Pentru a deveni membri, a solicita împrumuturi și a plăti 

rate, vă rugăm să contactați reprezentantul zonal
.......................................................... la tel ............................

și stabiliți împreună când și unde vă întâlniți.
Persoana care prezintă acest fluturaș la ghișeu 

sau reprezentantului zonal, beneficiază 
de o REDUCERE la înscriere  de 5 lei !!!!

Când solidaritatea umană poartă un nume

“Omenia”, mâna întinsă unui bolnav de cancer
“Dacă tata n-a murit în 

război, în 1940, și a fost în 
linia întâi, de ce aș muri eu 
pe timp de pace. Din cauza 
unei boli? Omul poate să fie 
mai tare decât boala, totul e 
să vrea și să creadă”… Așa 
își începe povestea Lucian 
Tu dorache, un pensio nar 
de 68 de ani, un membru al 
Asociației C.A.R.P. “OMENIA” 
București, aflat pe marginea 
prăpastiei, sufe rind de o boală 
cruntă, cu dureri îngrozitoare, 
dar care nu și-a pierdut opti-și-a pierdut opti--a pierdut opti-
mismul și încrederea în soli-și încrederea în soli- încrederea în soli-încrederea în soli-ea în soli-în soli- soli-
daritatea u ma nă și în Dumne-și în Dumne- în Dumne-în Dumne- Dumne-
zeu pentru că El lucrează prin 
oameni. 

A apelat la noi 
atunci când toate 

băncile lau refuzat 
Este povestea unui om 

(pe care o puteți urmări și 
pe postul www.omeniatv.ro) 
care a încercat fără succes 
să facă rost de bani pentru 
efectuarea unor tomografii 
ur gente, după întreruperea 

ședințelor de chimioterapie, 
pentru că statul a epuizat 
fon durile alocate pentru ast-
fel de analize. Pentru un îm-
pru mut băncile l-au refuzat 
din start, iar la IFN-urile cu 
do bânzi astronomice nu mai 
îndrăznește să apeleze. A 
plătit cu vârf și îndesat la da-ătit cu vârf și îndesat la da-la da-
torii. Printr-o prietenă a aflat 
de Asociația C.A.R.P. „OME-
NIA” București, iar mai apoi 
prin intermediul ziarului nos-

tru, a paginii de facebook, si-
te-ului, s-a decis să se înscrie 
ca membru și să facă un îm-
prumut, care i-a fost acordat 
în regim de urgență. “A fost 
ceva nesperat pentru mine 
acest împrumut, aproape că 
este gratuit. M-ați scos dintr-
un mare impas, m-ați ajutat 
atunci când îmi frigea buza 
mai tare” ne spune domnul 
Tudorache, cu ochii în lacrimi.  

Donație din suflet de la 
salariații C.A.R.P.ului

Optimismul,  care îl carac-
teriză și care îl face să meargă 
mai departe i-a adus și foarte 
mulți prieteni reali sau virtu-
ali, având în acest moment 
aproape 5.000 de prieteni pe 

facebook, oameni care din 
pu ținul lor l-au ajutat și l-au 
sprijinit în aceste momente 
grele. La fel, impresionați de 
suferința domniei sale, sa-
la riații Asociației C.A.R.P.  
“OMENIA” București s-au 
mo bilizat și într-un gest de 
solidaritate umană au strâns 
bani și au făcut o donație 
de peste 1.500 de lei, bani 
care i-au fost de mare aju-
tor, având în vedere că abia 
dacă mai face față datoriilor 
cu rente, pe lângă cheltuielile 
legate de boală. Ne-a mărtu-
risit că suntem singura orga-
nizație care i-a sărit în ajutor. 
Numai feșele sterile costă 
câteva sute de lei bune pe 
lună, plus alte medicamente 
pentru problemele cauzate de 
tratamentul cu citostatice.

De aceea, la rândul nos-
tru, facem un apel la toți cei 
care îl pot sprijini în orice mod 
pe domnul Tudorache, s-o 
facă, urmându-ne exemplul. 
“Cred în însănătoșirea mea 
și nu le pot mulțumi mai mult 
celor care m-au ajutat decât 
într-un fel: făcându-mă bine!”, 
acestea sunt cuvintele unui 
om greu încercat de viață, de 
care acum se agață cu mult 
curaj. 

Ionuț CRIVĂȚ


