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ilele acestea, Casa 
de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Târgu 

Mureș aniversează 105 ani 
de activitate. Și alte case 
de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor și-au identificat 
rădăcinile, cea din Bârlad 
pe la anul 1896, iar cea din 
Galați în anul 1907, și nu 
excludem să fi existat sub 
forma de case de ajutor și 
înmormântare cu mulți ani 
înainte.

Contrar unor comenta-
rii superficiale, ajutorul re-
ciproc între oamenii aces-
tor meleaguri a fun cțio nat 
întotdeauna.

DACĂ NU EȘTI DEJA MEMBRU, DECUPEAZĂ ȘI UTILIZEAZĂ TALONUL DIN PAGINA 7

PÂINE GRATUITĂ PENTRU CEI CU PENSII MICI
MEDICI DE FAMILIE ȘI DE SPECIALITATE
REPARAȚII ÎNCĂLȚĂMINTE CU 8 LEI
OCHELARI DE VEDERE LA SCHIMB CU 5 LEI
TUNS CU DOAR 4 LEI
REDUCERE LA ÎNSCRIEREA ÎN ASOCIAȚIE
ÎMPRUMUTURI PE LOC SAU A DOUA ZI

 

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:

Ec. Giorgică
BĂDĂRĂU

„OMENIA” 
TE PREGĂTEȘTE 

PENTRU IARNĂ
La solicitarea membrilor s-au 
deschis noi puncte de lucru 

în București ( detalii în pagina 7), 
iar la sediul central din strada 

Amurgului nr 53, sector 5, progra-
mul de lucru la ghișeu s-a prelungit 

până la ora 17.30 (de luni până 
vineri). Nu rata șansa să beneficiezi 

de un împrumut cu o dobândă 
de doar 0,17%-1,17% pe lună, dar 

și de ofertele noastre de sărbători.

Tradiții 
și modernitate

Z

Discriminarea și încălcările repetate ale drepturilor 
persoanelor vârstnice, peste tot în lume, perpetuea-
ză o imagine negativă a bătrâneții și creează bariere 
în calea unei bătrâneți sănătoase. Pentru a discuta 
despre aceste probleme, și implicit pentru a propune 
soluții, seniorii europeni, reprezentanți ai Platformei 
Europene AGE s-au întâlnit la Bruxelles în perioada 
7-8 noiembrie 2017. 

În imagine, Președintele Federației Naționale 
„OMENIA”, domnul Gheorghe CHIOARU, alături 
pe Președintele Platformei Europene AGE, domnul 
Ebbe JOHANSEN.

Seniorii europeni își cer drepturile 

Discriminarea, cea mai 
mare barieră în calea 
unei bătrâneți demne

DIN SUMAR
„Românul a ales 
să fure, iar acest 
lucru pe mine 
m-a costat viața 
copilului meu”
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Anchetele noastre
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Activități 
socio-culturale 
pentru vârstnici

pag. 4

„OMENIA”, membru 
al GAL „Împreună 
dezvoltăm 
Sectorul 5”
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1decembrie
Dragi români de pretutindeni, uniți sub 
steagul Marii Uniri, acum la ceas ani-
versar, Asociația C.A.R.P. „OMENIA” 
București vă urează La Mulți Ani de ziua 
națională, sănătate, belșug și credință 
într-un viitor mai bun, așa cum l-au 
visat înaintașii noștri. 

 

NOU

Suntem peste 51.000 de membri!
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Au trecut doi ani de la 
cea mai mare tragedie ro-
mânească din ultimii 27 
de ani, cea care a arătat că 
incompetența, corupția și 
ignoranța se plătesc la un 
moment dat, dar din păca-
te, de altcineva.  Nu este nu-
mai locul unde s-a produs 
un dezastru, este deja un 
nume, un numitor comun 
care a scos la suprafață tot 
ce a fost mai rău în societa-
tea românească, în sistem 
per ansamblu. 

Domnule Eugen Iancu, 
a trecut un an de la tra-
gedia Colectiv, au trecut 
doi, vor trece trei și uite 
așa am început să numă-
răm anii...
Eu aș zice că în afară de 

monumentul pe care l-am fă-
cut noi, la locul tragediei, în 
memoria copiilor noștri, nu s-a 
făcut nimic. Din păcate, Co-
lectiv a dovedit că în București 
și în țara asta se construiește 
haotic, pe autorizații date pe 
genunchi, cu șpagă, fără dis-
cernământ, neținându-se cont 
de nicio disciplină și siguranță 
în construcții, și în felul aces-
ta ni se pune viața în pericol. 
Adevărul este că intervenția 
a fost o catastrofă. Colectiv 
a arătat că sistemul sanitar 
este un dezastru, iar oamenii 
cu răni deschise sunt expuși 
imediat bacteriilor, bacterii 
care, din păcate, sunt ascun-
se. În România, cu orice boală 
te duci la spital vei căpăta o 
bacterie. Răniții de la Colec-
tiv trimiși în Europa au fost 
catalogați drept bombe bac-
teriologice, au plecat cu mini-
mum cinci bacterii din spitalele 
românești. I-am speriat pe ăia. 

Mărturiseați că ați fost 
la mormântul fiului dum-
neavoastră și l-ați cer-
tat? Acum dacă l-ați avea 

în față pentru câteva cli-
pe, ce i-ați spune?

Acum doi ani, după Co-
lectiv îmi certam băiatul dis-
părut (Alexandru Iancu, 22 
de ani) pentru că a vrut să 
trăiască cântând, ascultând 
muzică, mi-am certat băiatul 
pentru că m-a ascultat când 
l-am învățat să aibă încrede-
re în oameni, în țara aceasta. 
Acum, vă spun sincer, mai 
am un băiat care este elev 
la liceu și abia aștept să facă 
18 ani, să-și termine liceul și 
să plece din țară pentru că în 
România dacă nu se schimbă 
fundamental ceva, noi nu mai 
avem viitor. Noi am decăzut 

total în toți acești 27 de ani. 
De ce? Pentru că tot românul 
a ales să fure, iar acest lucru 
pe mine m-a costat viața co-
pilului meu. 

Cum supraviețuiește aso-
ciația dumneavoastră?
Prin încăpățânare. În pri-

mul meu mesaj pe Facebook 
scriam că „peste Colectiv 
vreau să se aprindă lumina, 
nu să se aștearnă uitarea”. 
Colectivul este o pată pentru 
sistem. Mi se pare cumplit 
că oamenii care atunci au 
luat decizii, au dispărut și au 
apărut acum pe cai mari și 
au curajul să vorbească. Nu 
demisia era soluția, ei trebu-

iau să rămână pe funcții și să 
răspundă. Ei au luat decizii 
care au ucis. Tinerii care au 
ieșit în stradă nu erau rodul 
vreunei conspirații, acei ti-
neri au înțeles că acolo, la 
Colectiv, s-a murit degeaba. 
Dumneavoastră reprezentați 
o asociație care se ocupă de 
pensionari. Vârstnicii ar tre-
bui să fie mai puțin egoiști și 
să se gândească la copiii și 
nepoții lor pe care îi iubesc 
atunci când își dau votul pen-
tru 10 lei în plus la pensie. 
Trebuie să se gândească la 
viitorul lor, iar viitorul lor în-
seamnă copiii și nepoții. 

Ionuț CRIVĂȚ

Interviu cu domnul Eugen Iancu, președintele Asociației COLECTIV GTG 3010

Să nu uităm niciodată...
Să faci un bilanț a ceea ce a însemnat 

„Colectiv” este dificil. Într-un club din incin-
ta fostei fabrici Pionierul, 400 de tineri au ve-
nit pentru a se bucura de un concert. Un ba-
nal foc de artificii a marcat sfârșitul pentru 
64 dintre ei și începutul unei lungi perioade 
de chin pentru alți 146. La locul tragediei au 
murit 26 de persoane, restul, pe parcursul 
următoarelor luni, pe paturi de spital, din 
cauza rănilor, dar mai ales ucise de bacterii. 
La doi ani încă nu știm cine se face vino-
vat. Procesul „Colectiv” se desfășoară doar 
prin amânări, iar cei ce au avut de suferit 
încă se întreabă... (A.I. IRICIUC)

„Românul a ales să fure, iar acest lucru 
pe mine m-a costat viața copilului meu”
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Întâlnirea Consiliului de Ad-
ministrație AGE a avut o agen- agen-
dă cu teme importante pen-
tru seniorii europeni: Planul 
Internațional de la Madrid pri-
vind îmbătrânirea, Pilonul Eu-
ropean pentru Drepturi Sociale, 
Grupul de lucru al ONU privind 
îmbătrânirea, discriminarea și 
încălcarea drepturilor persoa-
nelor vârstnice, digitalizarea 
și abuzurile financiare, singu-
rătatea și excluziunea socială, 
implicarea persoanelor vârst-
nice în proiecte internaționale. 
Toate aceste subiecte au o 
im portanță deosebită pentru 
vârstnici, mai ales într-o Euro-
pă care îmbătrânește și în care 
inechitățile sociale sunt încă 
des întâlnite. 

Desigur, există o serie de 
progrese pe plan european, 
iar dezbaterile despre proble-
mele vârstnicilor devin din ce 
în ce mai structurate, semn 
că acestea sunt tratate dintr-o 
perspectivă mai complexă, și 

nu numai din punct de vedere 
al pensiilor. 

„Aș dori să împărtășesc 
cu dumneavoastră câteva 
noutăți legate de progresele 
în domeniul drepturilor per-
soanelor vârstnice din Româ-
nia. Începând cu anul 2016, 
România are o strategie na-

țio nală pentru promovarea 
îm bătrânirii active și protecția 
persoanelor vârstnice, cu 3 
mari obiective:
1.  prelungirea vieții şi îmbună-

tăţirea calităţii acesteia pen-
tru persoanele vârstnice;

2.  promovarea participării so-
ciale active și demnitatea 

persoanelor vârstnice;
3.  obținerea unui grad mai 

ridicat de independență și 
siguranță pentru persoane-
le cu nevoi de îngrijire de 
lungă durată. 
O altă acțiune în care aso-

ciația a fost implicată, este Par-
lamentul Seniorilor, un grup de 
inițiativă ci vică care promovea-
ză drepturile per soa nelor vârst-
nice. În urma unor întâlniri cu 
membrii Parlamentului Româ-
niei, a fost creată și o subco-
misie în cadrul Par la mentului a 
cărei obiectiv este pro movarea 
drepturilor per soane lor vârstni-
ce”, a declarat în cadrul întâlni-
rii dom nul Gheorghe Chioaru, 
Președintele Fe derației Na-
ționale „OMENIA”. 

Ionuț ARDELEANU

EVENIMENT/OPINII

Cadrul legal creat prin 
Legea nr. 21/1924 (Legea 
Mâr zescu) și Decretul nr. 
204/ 1952 nu a făcut decât 
să consfințească ceva ce 
fun cționa prin înțelegere 
tacită și să elimine cămătă-
ria. Dezvoltarea în perioada 
postdecembristă a bănci-
lor și a instituțiilor financi-
are nebancare, după 45 de 
ani de comunism, a permis 
populației să utilizeze insti-
tu țiile moderne de credita-
re, specifice economiei de 
piață.

În noul cadru creat, cre-
ditele pentru nevoi per-
sonale, creditele bancare 
ipotecare, utilizarea cardu-
rilor de debit și de credit au 
cu noscut o adevărată ex-
plo zie, și, în curând, foar-
te multe operațiuni vor fi 
efectuate de pe pos-uri, 
telefonul mobil, tabletă sau 
chiar ceasul de la mână.

Dar, alături de noile in-
stituții și mijloace existente 
de plată coexistă casele de 
ajutor reciproc ale pensio-

narilor și casele de ajutor 
reciproc ale salariaților. 
Timorați de sediile somptu-
oase și sumele mari care se 
vehiculează în bănci, unde 
media împrumuturilor pen-
tru populație este de aproxi-
mativ 20.400 de lei, speriați 
pur și simplu de dobânzile 
împrumuturilor practicate 
de IFN-uri de 2.000 – 5.000 – 
7.000 % și penalitățile până 
la 20.000%, mulți cetățeni 
onești, raționali, cumpătați 
sunt în continuare membri 
la casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor.

Casele de ajutor reci-
proc ale pensionarilor 
(C.A.R.P.) acordă împru-
muturi cu dobânzi între 
1-14% (foarte rar depășind 
acest procent), condițiile 
de acordare fiind pe înțe-
lesul tuturor, iar termenul 
de ridicare fiind la majorita-
tea sub 24 de ore, în foarte 
multe situații „pe loc” după 

depunerea unei minime do-
cu mentații.

Ținând seama de faptul 
că peste 2.800.000 de români 
cu venituri modeste sunt 
membri ai caselor de ajutor 
reciproc, din care aproxi-
mativ 1.600.000 sunt pensi-
onari, înseamnă că ele răs-
pund unor cerințe sociale.

Dacă adăugăm la servi-
ciul de  acordare a creditelor 
și celelalte servicii oferite de 
casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor și care potri-
vit unui sondaj intern sunt 
solicitate de peste 73% din 
membrii asociați atunci jus-
tificarea lor pe scena istori-
ei este indubitabilă pentru 
mulți ani de acum înainte.

Apariția IFN-urilor și 
funcționarea lor a fost nece-
sară în forma existentă pen-
tru împrumuturile urgente, 
dar costurile exorbitante cu 
dobânzile, comisioanele și 

penalitățile au vul nerabilizat 
mulți cetă țeni, inclusiv vâr-
stnici, și pe unii i-au adus în 
situații dramatice.

Înțelegerea acestei tra-
diții este o necesitate, iar 
tra di ția și modernitatea pot 
face casă bună în Româ nia. 
Instituțiile moder ne care 
nesocotesc tradi ți ile nu pot 
evolua. Dar și tradiționalele 
case de ajutor reciproc ale 
pen sio narilor se mo der-
nizează. Vizita este gra-
tuită, taxa de înscriere ca 
membru este modică, iar 
poarta deschisă. 

Dacă ținem seama și de 
faptul că dobânzile ROBOR 
și LOMBARD nu au afectat 
dobânda la împrumuturi pe 
care le acordăm segmen-
tului de populație cu cele 
mai mici venituri din Româ-
nia, pensionarii, comparativ 
cu alte instituții financia-
re, unde au dus la creșteri 
de 15-20% a ratei lunare, în 
perioada octombrie - no-
iembrie, am spus aproape 
totul. Practic, am lansat o 
invitație.

EDITORIAL

Tradiții și modernitate

Seniorii europeni își cer drepturile 

Discriminarea, cea mai mare  
barieră în calea unei bătrâneți demne

(urmare din pagina 1)
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Turistul român avea, 
înainte de ‘89, acelaşi ape-
tit pentru distracţie ca şi 
acum. Deşi erau mai puţine 
mijloace de agrement şi mai 
puţine „libertăţi”, românul 
ştia să se distreze. Astăzi 
posibilitățile sunt mai mari, 
dar alege să plece din țară. 
Și nu mai vorbim doar de 
mirajul străinătății, ci de 
faptul că, de cele mai multe 
ori, condițiile lasă mult de 
dorit. Deși dispunem de un 
potențial fantastic, agențiile 
de turism nu știu sau nu vor 
să îl fructifice, hotelierii și 
nu numai, încă mai văd în tu-
rist „o vacă bună de muls”, 
iar hoții întregesc tabloul. 
Clădirile dărăpănate sau 
kitsch-ul descurajează. 

În anii ’60 - ’70, România 
avea un litoral de invidiat, riva-
lizând cu cele mai importante 
destinații. Pe lângă români, 
stațiunile Mamaia, Neptun, 
Olimp şi Eforie erau pline de 
străini.   România avea con-
tracte încheiate cu marii tur-
operatori europeni. 

În 1990, statul a aplicat lo-aplicat lo-
caţia de gestiune (începutul 
sfârșitului pentru turismul ro-
mânesc): a lăsat administra-
rea hotelurilor celor care 
lu crau în ele la momentul re-
vo luţiei. Dar, în 2002, statul 
realizează că aceasta nu a 
fost cea mai strălucită idee, 
așa că decide să privatizeze 
mare parte din hoteluri. Un 
procent de 40% dintre aces-
tea au fost vândute la licitație 
publică cu strigare. Pe lân-
gă societatea Turism Hote
luri și Restaurante (THR), 
câștigători ai licitațiilor au fost 
oameni de afaceri precum 
Ovidiu Tender, Ioan Niculae 
şi Frații Micula. Cinci ani mai 
târziu, Ministerul Turismului 

scotea la vânzare și restul 
clădirilor. Doar THR a preluat 
de la stat, începând din anii 
’90, peste 40 de hoteluri de 
pe litoral. Pe aproximativ 20 
dintre acestea le-a vândut, iar 
majoritatea sunt în paragină. 
După ce mai bine de 15 ani 
nu a investit niciun ban în ho-
teluri, iar turiștii au început să 
le evite, le-a scos la vânzare. 

Dacă în Mamaia mii de 
turişti îşi petrec vacanţa, alte 
staţiuni sunt aproape părăsite. 
Hotelurile Pajura, Vulturul sau 
vilele Marius din Venus, Me-
teor, Narcis sau aqua-parcul 
Cleopatra din Saturn, comple-
xurile Maramureș, Banat sau 
Oltenia din Olimp erau, acum 
25 de ani, unele dintre cele 
mai râvnite destinații turistice 
ale fiecărui român. Acum, tim-
pul a încremenit. Ca și în alte 
părți, hoteluri noi iau naștere. 
Totuși ceva trebuie să se 

întâmple și cu cele lăsate 
moștenire de regimul trecut.

Epoca de aur a apus
Iar tragedia nu se limitea-

ză la litoral... La momentul 
actual ne „bucurăm” de 40 de 
staţiuni balneoclimaterice, dar 
dispunem de resurse naturale 
pentru 200 de locații. Este cel 
mai mare potenţial pe care îl 
are o ţară din Europa. Dacă 
înainte de 1989 toate staţiuni-
le erau pline de turişti străini şi 
români, acum peste 50% din-
tre bazele de recuperare sunt 
în paragină. Cauzele pentru 
care s-a ajuns aici sunt admi-
nistrarea defectuoasă, privati-
zările păguboase şi revendi-
cările de terenuri şi clădiri.

În Băile Herculane, clădi-
rile au fost ridicate de austri-
eci în prima parte a secolului 
al XIX-lea. Bijuterii arhitecto-
nice au căzut însă victimele 

unor pretinşi investitori. Pavi-
lioanele de cazare şi băile cu 
ape termale au fost privatiza-
te în 2001, dar proprietarii nu 
şi-au respectat angajamente-
le. Pentru alte imobile, situaţia 
este însă incertă, Pavilionul 6 
aparține, spre exemplu, Mi-
nisterului Apărării care nu a 
întreprins nicio măsură.

Altădată „Perla Banatu-
lui”, Buziaş se degradează și 
el pe zi ce trece. Construit în 
1875, special pentru plimbă-
rile împărătesei Austriei, nu 
mai are nimic din aerul regal 
de altădată. Acesta a fost no-
minalizat drept staţiune-eta-
lon în tratamentul afecţiunilor 
cardiovasculare. Însă, fără 
specialişti şi bani, bazele de 
tratament s-au închis. Sta-
ţiunea a fost revendicată de 
moştenitorul fostului propri-
etar austriac. El a deschis şi 
fabrica de îmbuteliat apă mi-
nerală, hotelul şi băile, însă a 
abandonat totul pentru că nu 
i-a fost recunoscut dreptul de 
proprietate. 

Totuși, există şi staţiuni mo-
dernizate şi hoteluri care oferă 
condiţii civilizate. Mamaia, Bă-
ile Felix sau Vatra Dornei se 
mențin în topul preferințelor în 
ofertele agențiilor de turism. 
Neptunul se ridică și el încet, 
încet. Deci, se poate...

Ana Ioana IRICIUC

„Vrem o țară ca afară”, dar încă nu am învățat cum

Turismul românesc, de la glorie 
la decădere și încet, încet înapoi...

Anul 2007 a reprezentat anul de co-
titură al turismului românesc. Acesta a 
fost primul an de creștere substanțială 
în industria de profil (cu 12,4% mai mulți 
turiști străini decât în anul precedent). În 
2016 s-a înregistrat o creştere cu 10,8% 
faţă de anul 2015, asta după ce, în peri-
oada 2009-2011, România a fost afectată 
de criza economică, turismul intrând în 
declin. Revenirea a fost constantă, cu 
creșteri de la an la an. România a devenit 

cunoscută ca destinaţie, iar multe com-
panii aeriene au mărit numărul de curse 
sau au introdus unele noi. Bucureşti, de 
exemplu, a devenit o destinaţie de city 
break. În plus, România a avut acces la 
fonduri europene care au sprijinit, direct 
sau indirect, turismul. Au fost renovate 
hoteluri, au fost amenajate pârtii de ski, 
au fost restaurate centre istorice ale unor 
oraşe sau au fost modernizate aeropor-
turi. Deci, încetul cu încetul învățăm.              

Încetul cu încetul învățăm

Băile Herculane, cândva stațiunea 
împăraților, azi o ruină



5 Anul II Nr. 23/2017 ASISTENȚĂ SOCIALĂ
Sănătatea mentală a unei 

persoane vârstnice are o se-
rie de implicații benefice în 
asigurarea unui stil de viață 
echilibrat. De cele mai multe 
ori, pensionarea vine cu un 
val de aspecte neconstructi-
ve asupra vieții vârstnicului, 
precum: percepții sociale ne-
gative, izolare socială, stig-
matizare. La nivel individual, 
efectele acestor aspecte se 
regăsesc în stări psihice cum 
ar fi: depresia, lipsa încrederii 
în sine, diminuarea sentimen-
tul propriei valori etc. Pentru 
a evita deteriorarea stării psi-
ho-afective, este important ca 
odată cu retragerea din viața 
profesională să se păstreze 
un ritm alert prin participa-
rea la acțiuni de îmbătrânire 
activă: de socializare, terapii 
ocupaționale, activități socio-
culturale. 

Ce putem face?
Progresul accelerat al îm-

bătrânirii populației a gene-
rat dezvoltarea a tot felul de 

acțiuni menite să promoveze 
și să stimuleze potențialul 
și capacitățile persoanelor 
vârst nice, asigurând astfel 
o îmbătrânire respectabilă. 
Activitățile socio-culturale re-
prezintă o modalitate exce-
lentă de petrecere a timpului 
liber, socializare. Fie că se re-ă se re- se re-
alizează la nivel individual, fie 
la nivel de grup sau în cadrul 
unei comunități, acest tip de 
activitate are rolul de a stimu-
la tonusul emoțional al vârst-
nicului, de a crește gradul 

de implicare și participare la 
viața socială și a comunității. 

Astfel, există o varietate 
de activități socio-culturale 
pe care o persoană vârstni-
că le poate întreprinde, spre 
exemplu: participarea la di-
verse cercuri literare, excur-
sii, vizite în cadrul mu zeelor, 
vizionarea unor pie se de 
teatru sau piese de operă. 
Acolo unde aceste activități 
nu sunt realizate individual, 
ele pot fi asigurate de diverși 
furnizori de servicii sociale: 

asociații și fundații, centre 
ale autorităților publice locale 
care dezvoltă acțiuni de acest 
tip în cadrul programelor.

De altfel, casele de aju-
tor reciproc ale pensionari lor 
sunt organizații cu o bo ga tă 
experiență în pro mo va rea și 
diversificarea ac ti vi tăților socio-
culturale în beneficiul membrilor 
lor, per soane vârstnice, ca una 
dintre principalele măsuri de 
protecție socială și respectare 
a drepturilor aces tora pentru o 
viață demnă. Am oferit, așadar, 
vârstnicilor noștri șan sa de a  
rămâne activi, de a se bucura 
împreună de momente frumoa-
se și de a înlocui necazurile 
vieții cu inițiative simple și con-cu inițiative simple și con-
structive. 

Antonia Milena TOMESCU

ASIGURAȚI-VĂ PRIN NOI!

Sănătatea prin cultură

Activitățile socio-culturale 
pentru vârstnici

Activitățile și eforturile de-
puse în beneficiul vârstnicilor 
de către Asociația C.A.R.P. 
„OMENIA” București au făcut 
din aceasta un partener impor-
tant de dialog și acțiune pen-
tru autoritățile publice cen trale 
și locale. Primăria Sec torului 
5 a demarat implementarea 
conceptului de Dezvoltare Lo-
cală, plasată sub Responsabi-
litatea Comunității (pe perioa-
da 2014-2020), prin formarea 
unui parteneriat lo cal și imple-
mentarea Strategiei de Dez-
voltare Locală pentru comba-
terea sărăciei și a excluziunii 
sociale la nivel urban. Astfel, 
Grupul de Acțiune Locală „Îm-
preună dezvoltăm Sectorul 5” 
(GAL) va juca un rol important 
în dezvoltarea comunității lo-
cale, având capacitatea de a 
întruni interesele membrilor 
acesteia, fiind constituit din 

reprezentanți ai sectorului 
pu blic, privat, ai societății ci-
vile, printre care și Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” București 
alături de Organizația „Salvați 
copii”, Fundația „World Vision 
Romania”, Fundația „Policy 
Center for Roma and Mino ri-
ties”, Asociația „EUROPAS”, 
Fundația „ESTUAR”, Fundația 
CENTRU DE RESURSE pen-
tru EDUCAȚIE și FORMARE 
PROFESIONALĂ „CREFOP”, 
Fundația „AMFITEATRU”, 
S.C. AGRAFICS COMMUNI-
CATION S.R.L.

Ne voile unei comunități 
pot fi mai bine înțelese atunci 
când sunt descrise de cei care 
fac parte din aceasta, care pot 
găsi cele mai bune soluții, așa 
cum se precizează în comu-
nicatul de presă al Primăriei 
Sector 5.

Alina PERJOIU

OMENIA, membru al GAL
„Împreună dezvoltăm 

Sectorul 5”
Prin intermediul unui BROKER autorizat, 
Asociația C.A.R.P “OMENIA“ București 

vă facilitează asigurări pentru:
LOCUINȚE; VIAȚĂ;

RCA; CASCO
la cel mai avantajos preț!

Vă așteptăm la sediul CENTRULUI DE ZI din 
Str. Oltului, Nr. 4, Sector 5
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S-a născut în Dolj, pe 30 
iunie în anul 1941. Blândă, 
calmă, modestă, a avut o 
viață cuminte sub prea as-
pra autoritate a soțului și a 
vremurilor.  

Bucuria vieții ei sunt cele 
două fete, cărora le-a dedi-
cat viața și toată dragostea. 

Timpul a luat în trecerea 
lui și pedeapsa singurătății 
în doi. În anul 1997, soțul 
se prăpădește și, vădu-
vă, singură și liberă pentru 
deciziile sale, în anul 1998 
devine membră C.A.R.P. 
Încetul cu încetul învață să 
socializeze cu ajutorul asis-
tentelor sociale de la Cen-
trul de Zi ”OMENIA”. Spune 
că, până nu a devenit mem-
bră a „OMENIEI”, nu a știut 
să socializeze cu lumea. 
Mulțumește lui Dumnezeu 
pentru că i-a îndrumat pașii 
spre acest loc cu oameni 
de „omenie”. Am întrebat-o 
pe blânda bunicuță ce reco-
mandă cititorilor și cu voce 
caldă a spus: „să fie sinceri 
și să creadă în Dumnezeu!” 
Dacă o cunoști pe doamna 
Elena, poți spune cu tărie 
că este un om de omenie. 
Îi mulțumim că s-a alătu-
rat grupului nostru, unde 
trudește ca o albinuță și 
creează lucrușoare minu-
nate pentru nepoțeii timpu-
lui nostru.

Cercul de mâini înde-
mânatice al Centrului de Zi 
„OMENIA” este mai bogat 
pentru că un om ca doam-
na ELENA BALACI s-a 
alăturat colectivului. (L.B. 
SECOȘANU)

PORTRET DE SENIOR

ELENA BALACI 
Asociația C.A.R.P. „OME-

NIA” București este locul 
care-ți dă încredere și spe-
ranță... Un loc unde poți scă-
pa de grijile materiale și ai 
posibilitatea să ieși dintr-un 
necaz, asta contând enorm, 
căci îți oferă acel timp, pentru 
a te putea redresa.

Dar, Asociația C.A.R.P. 
„OMENIA” București mai 
înseamnă ceva: este „um-
brela” sub care se adă-
postește Centrul de Zi 
„OMENIA”. Prin serviciile pe 
care le acordă vârstnicilor 
în risc social, acest centru 
duce cu sârguință și mândrie 
ștafeta „OMENIA”, pentru a 
arăta lumii și cealaltă fațetă 
a C.A.R.P.-ului: aceea a 
„OMENIEI” curate. Nu este 
doar un loc de unde poți îm-
prumuta bani. La Centrul 
de Zi, oameni de toate ca-
tegoriile sociale, având ca 
numitor comun doar povara 
anilor, se întâlnesc pentru a 
uita de singurătate, de nevoi, 
bătrânețe sau boli.

Centrul de Zi are în grijă 
cercuri tematice și diverse 
activități, care atrag noi și noi 
membri. Astfel, Cercul de pic-
tură vorbește privitorilor des-
pre talentul participanților, 
talent despre care până nu 
demult, chiar nici cei care 
acum creează cu bucurie 
frumosul, nu știau că-l au. 
Grupul vocal OMENIA este 

deja cunoscut și face cinste 
celor care i-au acordat sprijin 
și încredere pentru a se ma-
nifesta.

Tot astfel a luat ființă Cer-
cul Literar: dorința de co-
municare, a prins formă în 
vers. La început timid, mai 
apoi cu încredere, acum se 
poate spune că are un nu-
măr de membri stabil, căru-
ia se alătură ocazional și alți 
participanți. Cercul literar a 
arătat că rostul său este bine 
stabilit și oferă libertate gân-
dului și implicit sufletului.

Cu oameni sensibili și 
valoroși, cum este doamna 
Maria Constantin sau Delia 
Stăniloiu, ambele autoare de 
carte de poezie, sau domnii 
Gabriel Cobori și Marian Efti-și Marian Efti-Marian Efti-
noiu, cercul literar are un vii-
tor asigurat, în care va avea 
multe de oferit. Dar, cel mai 
important lucru care leagă 
acest cerc, nu este talentul și 
nici dorința de a scrie, ci prie-
tenia. Marea noastră dorință 
este să ne adunăm gândurile 
așternute pe hârtie și, cât de 
curând, să le oferim cititoru-
lui într-o antologie a lucrărilor 
noastre, care să fie un purtă-
tor al ștafetei „OMENIA”.

Credem din toată inima că 
Cercul literar „OMENIA” va 
oferi tot mai multe momente 
de bucurie și frumos cititorului!

Iulia NEMEȘ

Cercul literar „OMENIA”, 
locul unde literele prind viață

Doar o floare

Ca şi-altădată-i iarnă iar....
Pământul se îmbracă 
În mantii albe de cleştar
Ţesute-n promoroacă...

Copacii stau înfofoliţi.
Pe case-s albe cuşme.
Stau lângă garduri zgribuliţi
Nămeţi… (grămezi de spume)!

În geam o floare de muşcată
De-un dor ciudat aprinsă
Priveşte-avid, îmbujorată
Spre zarea toată ninsă…

Se vrea acolo-ntre nămeţi
Se vrea acolo-n gheaţă!
Se vrea un far pentru drumeţi
Străluminând prin ceaţă…

Ghiveciul, pasul îi strivea, 
Rănindu-i rădăcina
Şi dorul îi îngenunchea
Şi n-atingea lumina!…

Acolo-n geam, stătea uitată
Lăsată de-astă vară…
Neobservată, neudată,
Căci… gazdele plecară…

Pe ea, au luat-o de „decor”
În geam, „părea să-ncapă”!
Şi toate frunzele o dor
Şi-ar vrea… un strop de apă.

Din zare, gerul vine-n zbor,
Adus de-un viscol mare…
Muşcata arde-n geam de dor
Şi-ngheaţă! Biata floare…

Lucia Bădiță SECOȘANU

CÎND VINE IARNA
Cînd iarna vine dinspre stepe
Ligamentînd cuvintele prin geruri,
Mă uit la lună cum sclipeşte-n ceruri
Purtîndu-mă pe neîmblînzite iepe.

Apoi, ascunsă-n plăpumi de mătasă
Mă înconjor cu iarnă şi mister
Şi-n întuneric noaptea, tot mai sper
Ca-n iarna vieţii, să o şterg de-acasă.

Să plec către ţinuturi reci, lapone
Înfofolită-n blănuri şi cojoace
În care, primăvara să se joace
Cu-ai iernii fulgi ce joacă-n felinare.

Delia STĂNILOIU
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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

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 51.000 de membri

VĂ OFERĂ e vezi verso e

Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ București a dezvol tat 
constant activități de protecție socială și de promovare 
a drepturilor vârstnicilor. Intrați în marea fa milie OMENIA 
pentru a putea beneficia de acestea. 

44 de servicii și activități!

Ceea ce am făcut 
pentru noi înșine moare 
o dată cu noi, ceea ce 

am făcut pentru ceilalți 
și lume rămâne și este 
nemuritor. (Albert Pike)

Dragi prieteni, 
Dacă doriți să aduceți 

un zâmbet pe chipul bu-
nicilor care zilnic resimt 
poveri uriașe, vă invităm 
să ne fiți alături în activi-
tatea dedicată lor!

Cum ne puteți sprijini?
r Prin implicarea în activități de voluntariat;
r Printr-o donație financiară sau materială;
r  Prin direcționarea a 2% din impozitul 

pe ve nit (în cazul angajaților);
r  Prin direcționarea a 20% din impozitul 

pe profit (în cazul angajatorilor).
Contact: 0722.736.116 (Mihai Bajku); 
0766.180.321 (Gabriela Anghelina)

VĂ MULȚUMIM!

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.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.

DAȚI 1 LEU PENTRU 
CANTINA SOCIALĂ

Vând bicicletă medicală, no-
uă, montată, cu dotări pentru 
deter mi narea masei muscu-
lare, a greu tății, a grăsimii 
etc. Preț negociabil. Telefon 
0724.094.499, Elena Achi hă-

iței, București, Sec tor 1, zo na 
Averescu, Miciurin. 
Vând aparat de termomasaj CE-
RAGEM, preț 500 euro, negocia-
bil. Telefon 0754.368.168, Elena 
Rădulescu, București, Sector 5.

INFO UTILE PENTRU MEMBRII
ASOCIAȚIEI C.A.R.P. “OMENIA” BUCUREȘTI

Pentru a veni în întâmpinarea membrilor noștri, 
Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București pune la dispoziție 
datele punctelor de lucru și ale casierilor zonali (nume
rele de telefon le găsiți pe site-ul www.carp-omenia.ro) din 

următoarele locații. Astfel, vă așteptăm la:

r  AUTOGARA RAHOVA, Șos. Alexandriei 
nr. 164, Sector 5 – 0766.180.330;

r  ALEEA SANDAVA nr. 2, Sectorul 6, ZONA 
PRELUNGIREA GHENCEA – 0752.001.409;

r  INTRAREA SIMBOLULUI nr. 11, Sectorul 3, 
ZONA MALL VITAN – 0752.001.448;

r  Strada PAJURA nr. 15 A, Sector 1, Centrul 
Phoenix pentru copii – 0762.243.920.
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Pe loc sau a doua zi, ÎMPRUMUTURI rambursabile 
în 6 – 24 de luni,

Cu dobânzi între 0,17% și 1,17% pe lună.
Servicii cu tarife subvenționate – frizerie (4 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 a 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 25 %, plătind doar 15 lei !!!!

ORIZONTAL: 1) Presa pe toate drumurile – Limpede în redacție. 
2) Evadare din COTIDIAN… când mă bate GÂNDUL. 3) Element pen-
tru O ȘTIRE… de la Ștefan cel Mare citire (nu faceți boc-poc… pe au-
tor) – Jurnale de știri. 4) Mod de obținere a unor știri (nu-i vorba de 
“copy/paste”) – Dă de știre în caz de pericol (abr.). 5) Sigla jocurilor 
olimpice – Fițuici care iau la întrebări – Armă descărcată ! 6) Fluturași… 
în zbor – După o întâlnire cu presa. 7) Număr dublu la revistă – Șorici! 
– COTIDIAN … făcut și desfăcut. 8.) O formă de presă. 9) Speculații 
la bursa știrilor – Moralist grec. 10) Pui de baltă – Publicitate. 11) Vând 
produsele presei … toamna – Meșter la scris … mecanic.

VERTICAL: 1) Numărul ziarelor – MAGAZIN. 2) Clienți potențiali – Iar 
(arh.). 3) Vase cu flori – Difuzarea presei. 4) Oameni care culeg știri – 
Tipar! 5) Foaie care face dezvăluiri nominale (pl.) – Materie primă pen-
tru presă. 6) Articolul din această lună ! – Subiect de presă. 7) Ziariști 
– Caz fără conținut! 8.) Gazetari fără gazetă! – Comune în presa … din 
vest! – Înainte de jurnal pe micul ecran. 9) TIMPUL, ORA – Manipulat 
de către o anumită parte a presei. 10) Cercul presei – Cuprinsul unui 
roman! 11) Ziare, reviste, publicații – Asigură imprimarea presei.
Dicționar : SOR, EAR, OMA.

REBUSUL SENIORULUI
r Târgul de Crăciun Bu-
cu rești se deschide din data 
de 1 decembrie și ține până 
pe 27 decembrie în Piața 
Constituției. Aici veți putea 
descoperi zona gastronomică, 
târgul de meșteșuguri, căsuța 
lui Moș Crăciun, iar cei care 
doresc pot să patineze și să se 
dea în carusel, de asemenea 
pot merge cu trenulețul. Tot aici, 
copiii vor avea bucuria să des-
copere o girafă, un măgăruș, 
un ele fant, un cangur, un struț 
și două ceșcuțe rotitoare. Cei 
care vor merge în această pe-
rioadă la Târgul de Crâciun vor 
putea lua parte și la concertele 
oferite în cadrul acestuia.

r Cum ne-am obișnuit deja, 
în zilele de 15 și 16 decem-
brie, la Sala Palatului, Ștefan 
Bănică va susține concerte ex- va susține concerte ex-
traordinare de Crăciun. Aces-
ta ne va încânta pentru al 16-
lea an cu melodiile sale care 
ne introduc în atmosfera de 
sărbători în pași de rock’n’roll, 
cu muzică live, show-ul de lu-
mini, efecte spe ciale, invitați-
surpriză, ba     let și coregrafie. 

Energia debordantă a artistu-
lui și atitudinea publicului său 
fidel, pot fi urmărite doar o 
dată pe an.

r Regalul Vienez la Tea-
trul Național va putea fi 
vizionat în data de 11 decem-
brie începând cu ora 20.00, 
fiind susținut de Orches-
tra Simfonică Radio din 
Ucraina. Veți putea asculta 
cel mai important re pertoriu al 
Balului Operei din Viena, cu-
prinzând opere ale dinastiei 
Strauss, Franz Lehar, Emme-
rich Kalman, Joseph Lanner 
și ale altor compozitori celebri.

r Tudor Gheorghe va sus-
ține în zilele de 21 și 22 de-
cembrie, la Sala Palatului, un 
concert  extraordi nar “Iarna 
Simfonic Ani ver sar” consti-
tuit dintr-o suită de cinci părți în 
care au fost integrate melodii 
din sfera colindelor tradiționale 
și poeme de iarnă. Acesta va 
fi acompaniat de Orchestra și 
Corul Național Radio dirijat de 
Marius Hristescu.

Irina ANDREI

Ce ne pregătește decembrie

Preluare: https://rebusache.wordpress.com/

1

2

4

8

2 5 9

9

3

3

4

5

6 10

10

7

7

11

11

8

6


