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iscuțiile privind legea 
salarizării și le gea 
pensiilor par in ter-

minabile în spațiul pu blic. 
Legea salarizării promulga-
tă în anul 2017 și proiectul 
legii pensiilor sunt o sursă 
inepuizabilă de comentarii, 
dispute politice și manipu-
lări continue a telespecta-
torilor și tuturor consuma-
torilor de media și social 
media și a votanților parti-
delor politice.

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

Ec. Giorgică
BĂDĂRĂU

Războiul 
imagologic și 
justiția socială

D

Suntem peste 51.000 de membri!

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:

„OMENIA” 
TE AJUTĂ 

SĂ TRECI IARNA
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, programul 
de lucru la ghișeu s-a prelungit până 

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

împrumut cu o dobândă între 
0,17%-1,17% pe lună, dar 

și de ofertele noastre de primăvară.

 

NOU

La Asociația C.A.R.P. 
“OME  NIA” Bu  curești s-a în-
ceput anul în forță prin par-
ticiparea activă a domnului 
președinte Gheorghe Chioa-
ru la adunările din te ri toriu. 
Acestea au fost prilejuite de 
desem narea reprezentanților 
mem   brilor la adunarea gene-
rală a asociației, care va 
avea loc pe 10 martie a.c., 
re  pre  zentanții fiind aleși 

în una mita te. Adunările 
ne-au demonstrat că, într-
adevăr, �OME  NIA” este pes-�OME  NIA” este pes-OME  NIA” este pes-
te tot, în mijlocul membrilor 
săi, ca promotor al servicii-
lor financiare și socio-medi-
cale. Dezvoltarea acestora și 
în mediul rural este o opor-
tunitate pentru asociație 
prin creșterea numărului de 
membri, pe de o parte, iar 
pe de altă parte, ele răspund 

unor necesități la nivelul 
comu ni tății locale. Discuțiile 
au fost extrem de construc-
tive, mem brii participând 
activ cu propuneri și opinii 
care să îmbunătățească acti-
vitatea asociației. 

Alege ziarul nr. 1 al 
seniorilor din România
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Teleasistența 
salvează vieți
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În București, dar și în țară suntem  

Mereu în mijlocul oamenilor, 
mereu pentru oameni!
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Membrii strâng rândurile 
pentru Adunarea Generală OMENIA

Astfel, de-a lungul a 
câtorva săptămâni, dom-
nul președinte Gheorghe 
Chioaru, s-a aflat în mijlo-
cul comunităților locale din
județele Ilfov,Giurgiu,Dâm-
bovița, Ialomița,respectiv în
comunele Jilava, 1 Decem-
brie, Bragadiru - Clinceni,
Ghimpați–Naipu,Balotești.
În cadrul acestor întâlniri, 
care au luat pulsul situației
din teritoriu, președintele
GheorgheChioaruaprezen-
tat activitățile asociației, re-
spectivcele44deserviciide
care pot beneficia membrii
organizației.

Problemele vârstnicilor 
în prim-plan

Totodată, domnul preșe-
dinte Gheorghe Chioaru a
scos în evidență implicarea
asociațieipecareoconduce,

dar și a
Federației
Naț ionale
„OMENIA”
aC.A.R.P.-
urilor din
Ro mâ n i a
în proble-
m a t i c a
vârst n i c i -
lor, atât la 
nivel na-
țional, în
calitate de reprezentant al
societății civile la Consiliului
EconomicșiSocial,darșica
reprezentant al vârstnicilor
dinRomânialaPlatformaEu-
ropeanăAGE,organizațiece

numărăpeste40demilioane
demembri.Discuțiileaufost
constructive,membriipartici-
pândactivcupropunerișiopi-
nii care să îmbunătățească
serviciileasociației,atâtcele
deacordareaîmprumuturilor,

cât și cele socio-
medicale. Mem-
brii și-au desem-
natînunanimitate
reprezentanții la
adunarea gene-
rală.

S-au făcut a-
precieri referitoa-
re la excursiile
organizate la ni-
vel local de către
asociația noastră,

la corectitudinea și rapidita-
tea acordării împrumuturilor,
darși laactivitățileumanita-
re,mulțidintreceiprezențifi-
indbeneficiariaicaravanelor
medicale.

Comuna Ghimpați, sat Naipu

Comuna Jilava Comuna 1 Decembrie

Cu toate că temperaturi-
le nu au fost prea generoa-
se în ultima perioadă, iar 
răceala iernii încă ne mai 
dă târcoale, nu putem uita 
de căldura cu care am fost 
primiți în mijlocul mem-
brilor Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA” București din 
comunele și județele  înve-
cinate în cadrul adună rilor 
pentru alegerea reprezen
tanților care vor participa 
la Adunarea Generală din 
10 martie. 

Clinceni, Bragadiru



3 Prin noi OMENIA există REPORTAJ

OMENIA

Noua lege a salarizării, 
după amputatele și mo-
dificatele legi anterioare, 
sa dorit a fi una de justiție 
socială care să elimine 
inechitățile în domeniul sa
la rizării personalului din 
sistemul public, să stimu-
leze anumite categorii pro-
fesionale și să le asigure 
stabilitatea – precum per-
sonalul medical, să fideli-
zeze administrația publică 
locală pe funcții. Intențiile 
nobile au fost transpuse 
parțial în practică, din cau-
za lipsei de informații deta-
liate și a modului irespon-
sabil de aplicare de către 
administrația publică loca-
lă care, atunci când sa vă-
zut în fața cașcavalului, șia 
pierdut rațiunea și a aplicat 
valoarea maximă din grilă.

Între timp, adepții jus
tiției sociale șiau dat sea
ma cam pe unde este fun

dul sacului și au venit cu 
modificările la codul fiscal, 
și din nou ordonanțe pen tru 
a repara fisurile speculate 
abil de opoziție, sin dicate 
și media care au reușit să 
generalizeze cazurile izola-
te și să le în mulțească.

Trecerea contribuțiilor 
de la angajator la angajat 
a contribuit la creșterea 
nemulțumirii unor salariați 
și din mediul privat, așa în-
cât cazurile singulare sau 
multiplicat și numărul ce-
lor nemulțumiți a crescut.

Eliminarea muncii la 
negru, în special pentru 
cei care lucrau parttime, 
și creșterea numărului de 
angajați cu normă întreați cu normă întrea cu normă întrea-
gă cu peste 182.000 de 
salariați constituie un ar-
gument puternic pentru 

guvern, dar un lider sindi-
cal luptă pentru toți mem-
brii, inclusiv pentru cei 3% 
care au avut scăderi de 
salarii, scăderi discutate și 
asumate de guvern ca par-
te a justiției sociale.

Noul proiect al legii pen
siilor a fost împins în dez-
batere în spațiul public, 
forțat cu multe luni înain-
te de a fi citit de partenerii 
sociali. Din acest motiv, 
media a ajuns să prezin-
te afirmații făcute de unii 
miniștri pe această for-
mă atât de amestecate, ca 
timp, încât a ieșit un talmeș
balmeș neaoș românesc, 
nemulțumirea beneficiari-
lor activi și a potențialilor 
pensionari cres  când, deși 
cifrele par generoase.

Dacă justiția socială 

pare să câștige, guvernarea 
trebuie să aibă în vedere că 
este pe cale de a pierde răz-
boiul imagologic și nu nu-
mai din cauza opoziției.

Pe de altă parte pro-
iectul, așa cum sa vorbit 
despre el propagă neîn-
crederea privind gradul de 
sustenabilitate. Și când te 
gândești că unii cobesc, 
vorbesc de “ziua neagră” 
de pe Wall Street, baia de 
sânge a burselor ameri-
cane, declinul cel mai 
dramatic al indicelui Dow 
Jones din cei 122 de ani 
de existență, de creșterea 
indicelui “fricii” la 50 de 
puncte și de prăbușirea 
monedelor virtuale, te trec 
frisoanele. Fiecare începe 
să rememoreze evenimen-
tele din 2008.

EDITORIAL

Războiul imagologic și justiția socială
(urmare din pagina 1)

Dezvoltarea serviciilor 
sociale în mediul rural, 

o prioritate

Legat de acest aspect,
domnulpreședinteGheorghe
Chioaruareamintitmembrilor
debătăliapecareoducecu
autoritățile cărora le cere de
ani buni ca biletele de trata-
mentșiodihnă,darșiajutoa-

relededeces,săfiefurnizate
și prin casele de ajutor reci-
procalepensionarilor,evitân-
du-se astfel multe nedreptăți
și aducând aceste servicii la
beneficiari. “Suntem o or ga
nizație puternică, suntem cât 
un oraș, cu peste 51.000 de 
membri, și unică în România 
prin serviciile sociale pe care 
le-am dezvoltat de-a lungul 

timpului și, în ciuda tuturor 
vre murilor și regimurilor am 
re zistat. Ce putem să facem 
pentru dumneavoastră în plus 
față de serviciile pe care le 
oferim acum? Părerile dum
neavoastră sunt cele mai im
portante pentru noi, pentru că 
dumneavoastră sunteți OME
NIA”, a declarat președintele

cu prilejul acestor adunări.
Probabil, numitorul comun
al întâlnirilor l-a reprezentat,
chiar lasolicitărilemembrilor,
dezvoltareașiextindereaser-
viciilorsociale(croitorie,frize-
rie, cizmarie), și medicale și
înmediulrural,undeacestea
suntpuținesaudeloc.

Ionuț CRIVĂȚ

 este peste tot!
Membrii asociației vin cu propuneri 

pentru dezvoltarea serviciilor

Ziarul “OMENIA” 
a ajuns la cititori
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Stilul de viață mo-
dern face ca izolarea
și singurătatea să fie
adevărate boli ale se-
colului al XXI-lea. În 
plus,număruldevârst-,număruldevârst-
niciesteîncreștere,iar
raportul dintre aceștia
și numărul personalu-
lui medical calificat nu
estefavorabil.Serviciile
de teleasistență au de-
venit esențiale în spri-
jinirea menținerii inde-
pendenței,înprevențieși
înprelungireadurateideviață
pentruvârstnici.ButonulRoșu
esteunserviciudeasistență
telefonică, complementarce-
lui de urgență. Activat prin
apăsarea unui buton, servi-
ciul non-stop declanșează o
alarmă și facilitează accesul
echipajelordeurgențălaPro-
gramul operațional dezvoltat
de Crucea Alb-Galbenă în
parteneriatcuAmbulanța, iar

fișa socio-medica-
lă a abonaților este
sincronizată cu Do-
sarul Electronic al 
Pacientuluidinplat- 

foma CNAS. A c e a s t ă
fișă conține istoricul medi-
cal,proceduradeintervenție,
factorii de risc, precum și
informațiispecifice(deexem-
plu unde se găsește cheia
delaintrare,coduldeacces,
prezențaanimalelordecom-
panieetc.).Costul unui abo-
namentpentruacestprogram
estededoar12lei/lună.

Alina PERJOIU

ACTUALITATE
Viitorul seniorilor

Longevitatea – risc sau oportunitate?

ASIGURAȚI-VĂ PRIN NOI!
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

Noutate pentru vârstnici

Teleasistența salvează vieți

Recent, în presa româ-
nească au apărut declarațiile
șocante ale Directoarei Fon-
dului Monetar Internațional
(FMI),ChristineLagarde,care
afirmaînurmăcuunandezile
că„Bătrâniitrăiescpreamultși
este un risc pentru economia
globală,trebuiefăcutceva”.

Nu este prima dată când
FMI,prinvoceaChristineiLar-
garde șiaaltorreprezentanțiai
instituției, lansează declarații
dure despre saltul neașteptat
al speranței de viață, care a
crescut la nivelmondial de la
48 de ani în anul 1950 la 70
de ani în prezent. Pornind de
la risculasuprasustenabilității
finanțelorpublice,Fondulpro-
punecreștereavârsteidepen-
sionare, scăderea pensiilor și
contribuțiimaimarilafondurile
depensii.

Dezbaterile despre feno-

menul îmbătrânirii populației
nusuntnoi, iarmăsuri pentru
reducerea consecințelor efec-
telornegativeaufostintroduse
dejadecătreGuvernelemultor
țări, de aceea, devine un risc
însășiviziuneaprincarelonge-
vitatea este doar o problemă,
nușiooportunitate.

De altfel, acest lucru este
este menționat și în cadrul

ConferințeiministerialeaUNE-
CE de la Lisabona din toam-
na anului trecut prin care se
recunoaște că deși speranța
de viață a crescut atât pentru
femei, cât și pentru bărbați,
această creșterea longevității
nuesteîntotdeaunaînsoțităde
o sănătatebună.

Încă de la adoptarea Pla-
nuluiInternaționaldelaMadrid

privindîmbătrânirea(2002),in-(2002),in-
tegrareaîmbătrâniriiînpolitici-
lerelevanteșicombatereadis-
criminăriivârstnicilorînmultele
sale forme au stat laolaltă în
reafirmareaangajamentuluide
aproiectașideapuneînapli-
care politici integrate pentru
îmbătrânireaactivă.

În plus, îmbătrânirea po-
pulațiilor nu reprezintă doar
provocări pentru guvernele
naționale în termeni de asi- în termeni de asi-
gurareaunorpensiiadecva-
tesaudefurnizaredeservicii
de sănătateaccesibile și de
calitate,persoanelevârstnice
sunt de asemenea, o resur-
să bogată de cunoștințe,
experiență și suport soci-
al, precum și o oportunitate
pentrumaimultesectoarede
afaceri,prindezvoltareaeco-
nomieideargint.

Ionuț ARDELEANU
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Atuncicândvorbimdespre

condițiiledeviațăaleunuiin-
dividatingem,înfapt,oplajă
largă de caracteristici și indi-
catoricarecontribuielacrea-
reauneiimaginideansamblu
asupra acestora, precum: lo-
cuirea, veniturile, consumul,
statutulocupațional,educația,
starea de sănătate etc. Fie-
care etapă a vieții vine cu o
seriedeschimbăriînceeace
priveștecondițiiledeviațăale
unui individ.Acesteavariază,
înprincipal,înfuncțiedeme-
diulde rezidențășicategoria
devârstă,darșide influența
anumitorfactoriexterni:feno-
menesauschimbărisociale.

Maimult,acești factoriau
creatorețeainterconectatăa
ceea ce reprezintă condițiile
deviață,iarabsențasauslaba
calitateaunuiadintreaceștia
estesuficientăpentruadesta-
bilizacalitateavieții,respectiv
bunăstareasocialăaunui in-
divid. Condițiile de viață pre-
zintă, de altfel, cel mai bine
calitatea vieții populației Ro-

mânieișidezvoltăcadrulpro-
picepentrudiversemăsuriși
acțiuni menite să asigure un
echilibruîntreacestea.

Sărăcia, un factor major
Primele schimbări se re-

găsesc înmodificarea statu-
tului ocupațional, respectiv
pensionarea și sursa de ve-și sursa de ve-sursa de ve-
nit diferită care vor influența
atât calitatea locuirii, cât și
consumul. Este dovedit fap-
tulcăînmajoritateacazurilor,
absențaresurselorfinanciare
saunivelullimitatalacestora
reprezintăopiedicăînasigu-
rarea unor condiții propice,
igienice de locuit. Din acest
punctdevedere,peste30%
dintre persoanele cu vârsta
de peste 65 de ani din Ro-
mâniaseconfruntăcuunrisc

crescut de sărăcie și exclu-
ziune socială, fapt ce carac-
terizeazăcalitateascăzutăa
condițiilordeviațăaleacesto-
ra.Deasemenea,ostarede
sănătateprecarăcaurmarea
multiplelorafecțiunispecifice
vârsteișiresurselefinanciare

redusecenupermitaccesa-
reaserviciilormedicalenece-
sare conturează și mai mult
imagineanegativă.

În ultimii ani, România
se confruntă cu un declin al
condițiilor de viață ale po-
pulației vârstnice cauzat de
rapiditatea schimbărilor so-
cialeșieconomice,darșide
discrepanțele dintre mediul
urbanșirural,acestadinurmă
fiindafectatîntr-omăsurămai
maredeefectenegativepre-
cum:sărăcie,excluziune,pri-
varededrepturi,accesibiliza-
redeficitară.Dezvoltareaunor
programedeprevențierepre-
zintăosoluțieviabilămaiales
încadrulcomunitățilorsărace
unde predomină populația
vârstnică.

Antonia Milena TOMESCU

Schimbări și influențe sociale

Condițiile de viață 
ale persoanelor vârstnice

Afirmămadeseori că tră-
imîntr-olumeabărbațilorși
nemândrimcu faptul că ro-
mâncelesuntprintrecelemai
frumoasefemeidinlume.To-
tuşi,suntmultefemeicareau
reuşitsăseimpunăîndiferite
domenii,şichiarsăschimbe
lumeaîncaretrăim.

Începem cu Smaranda
Brăescu, prima femeie para-
șutistdinRomânia,campioa-
năeuropeană (1931) și apoi
mondială(1932-recordulsta-
bilit atunci fiind depășit abia
după20deani).În1935, Ma-
rina Știrbey obținea brevetul
depilot,pentruca,în1936,să
ocupeloculIlaprimulconcurs
aerianorganizatînRomânia.
Aparticipat,deasemenea,la
unraidaerianînnordulEuro-
pei, fiind prima româncă ce
a survolat Marea Baltică în
condiții de ceațădensă.Ală-
turi de Mariana Drăgescu,
NadiaRusso (rusoaică, refu-

giată înRomânia șimăritată
cu un basarabean), Virginia
Duțescu și Irina Burnaia au
pus bazele celebrei Escadri-
le Albe de avioane sanitare
înființatăla25iunie1940,pe
frontuldeRăsărit.

În lumeamedicalăse re- se re-
marcă„doamnaneurochirur-
giei româneşti”,Sofia Iones-
cu-Ogrezeanu,primafemeie
neurochirurgdinlume.Aavut
pacienţi celebri, politicieni,
artişti,prinţi,poeţi.

În domeniul tehnicii se

faceremarcată ElizaLeonida
Zamfirescu, inginer și inven-
tator.Afostrecunoscutădrept
primafemeieinginerdinlume. 
A urmat cursurile Academiei
Regale Tehnice din Berlin,
fiind și prima femeie studen-
tă a acestei universități.Ma-
ria Virginia Andreescu Haret
a fost prima femeie arhitect
dinlume,darșiprimafemeie
careaatinsgraduldeArhitect
InspectorGeneral.

Sarmiza Bilcescu a fost 
prima româncă avocat, pri-

ma femeie din Europa care
a obținut licența în drept și
primafemeiedinlumecuun
doctoratîndrept.

Nici lumea artistică nu
ducelipsădeprezențefemi-
nine.Astfel,JeniActerian s-a 
făcut cunoscută ca regizor,
dar mai ales – în urma pu-
blicării jurnalului său–dato-
rităprietenieicuEmilCioran,
PetreȚuțea,ConstantinNoi-
ca, Eugen Ionescu și Mir-
cea Eliade. Pe un alt palier
al artelor, Cecilia Cuțescu-
Storckerainteresatădeartele
decorative și pictura murală
monumentală.În1916deve-deve-
neamembrăaAcademieide
Arte Frumoase, fiind prima
femeieprofesorlaouniversi-
tatedeartădinEuropa.

Iaracesteasuntdoarcâ-
tevaexempledefemeiceau
făcut istorie în domeniile lor
deactivitate...

Ana Ioana IRICIUC

Femei care au schimbat istoriaTriumf la feminin

Prima femeie 
parașutist, decorată 

de regele Carol al II-lea
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Tradiția populară româ-
neascăcerecaînziuadeDra-
gobete,feteșibăiețiîmbrăcați
înstraiedesărbătoare,săse
adune laolaltă și să petreacă
împreună,pentrucăaltfel,se
zicecă,întotanulcevaveni
vorfisinguri.Maimult,semai
zicecă,dacăaceștianusesă-
rutăînziuadeDragobete,nu
vormaiaveaocaziasăofacă
pânădeDragobeteledinanul
următor.Deaceeaseauzeau
pestetotstrigătedeîncuraja-
re:DRAGOBETELESĂRUTĂ
FETELE! 

SărbătoareadeDragobete
este poziționată în calendar
primăvaratimpuriu,pedatade
24 februarie, în acelmoment
din an în care păsările se
adună pentru a-și face cuib
și pentru împerechere. Clar,
este ziua binecuvântată a

renașterii! Ce este important
de reținut, deși pare că este
corespondentul carpato-du-
nărean al lui Eros sau Cupi-
don, Dragobetele este un
zeu al iubirii pure, candide,
neavând nimic pătimaș, sau
vulgar, desfrânat cum este
Eros. Dragobetele este zeul
iubirii florilor, al păsărilor,
este iubirea de viață și este
chiar zeul ocrotitor al vieții în
perpetuareaei.

În mitologia de pe teri-
toriul țării noastre, s-a mai
identificat un reprezentant
ocrotitor al iubirii: Năvalnic,
feciorfrumos,careluamințile
fetelor și nevestelor, drept
pentru care, Maica Domnului
l-a transformat într-o plantă
ce-ipoartănumele,unsoide
ferigă, numită și „plantă de
dragoste”.Astfel,Dragobetele

ianumeledeNăvalnicuneori.
S-a mai găsit și denumirea
de Ioan Dragobete, Cap de
primăvară și Granguru, care
era considerat fiu al Babei
Dochia.

Despre felul cum a primit
Dragobetele numele său
suntmaimultepăreri dar, de
oriunde ne vine tradiția de a

sărbători iubirea și primăvara
în ziua deDragobete,Năval-
nic,Grangur,saucumdorițisă
numițisărbătoarea,trebuiesă
opăstrămcugrijăînpatrimoniul
obiceiurilornaționale,fiindbob
de aur din zestrea străbună,
careaducebucurie,cerândîn
schimbdoarsinceritate,iubire
și poate o floare. Remarcați
ce deosebire între modul în
care cinstesc românii iubirea
și cel adus de peste mări și
țări,„SfântulValentin”,prilejde
oferit cadouri, demostrându-
șiastfeldragostea încâtmai
marecheltuială.

Dragilor,dacăvrețisăcins-
tițișislăvițidragostea,făceți-o
dupădatinastrămoșilornoștri,
cuveselie,bunătateșiadunați-
văcașiei,pentruaîmpărtăși
sărutări!Atât!

Iulia NEMEȘ

CENTRUL DE ZI

Adoritsădevinădoar
membră a Asociației
C.A.R.P.“OMENIA“ Bu-
curești.Atât! Dar, pen-
trucăaavutprilejulsă
cunoascășiactivitatea
desfășurată în CEN-
TRULDEZI,ahotărât
că musai trebuie să
facăpartedinechipade
voluntari. S-a alăturat
cu bucurie și căldură
cercului de învățare
a limbii englezeși ce-
lui de informatică. Îi
place lectura, pe care
oconsiderăofereastră
fermecată deschi-
săcătre lume, care îți
arată orizonturi noi.
Doamna Cacicovschi
spune că, prin lectură
își retrăiește tinere-
țea.Mărturiseștecă,în
timpcecitește, trăiește
alături de personajele
dinpovestirilelecturate,
avândastfel,maimulte
vieți, dar și mai mul-

te identități! Și totuși,
draga noastră doamnă
Cacicovschi are doar
o singură identitate cu-
noscută. S-a născut la
sfârșitul celui de-al doi-
lea război mondial, în
anul 1944, pe 19 mai.
Lamaturitatealucratca
șefă de personal într-o
instituție importantă și
se mândrește că este
fericita bunicuță a unui
nepoțel care se pre-
gătește de majorat și
alăturidecares-aaflat
din clipa în care s-a

născutpânăînprezent.
Este pasionată și de
călătorii, iar lectura îi
scurtează distanțele.
Unde nu poate ajunge
cu pasul, călătorește
cu puterea imaginației!
Iubitoare de natură,
îi place să lucreze în
grădină. I-amcerutașa
cumne-amobișnuit,un 
sfatpentrucititor.

Domniasasfătuiește
pe toți să se ferească
de singurătate, să își
controleze starea de
sănătate, pentru a evi-
ta neplăcerile, să aibă
grijădeceidinjur,să-și
păstreze bucuria de a
trăi și să iasădincasă,
oriunde. Într-un cuvânt
săiubescășisăbinecu-
vântezeviața!

Mulțumim pentru
sfaturi, dragă colegă,
mulțumind și Domnului
că ni te-a adus alături!
(L. Secoșanu)

Portretul unei senioare

CONSTANȚA 
CACICOVSCHI

Să nu ne uităm tradițiile 

Dragobetele, sărută fetele!

Caghiocelu-npragulprimăverii
Îțiporțiparfumu-nsufletdefecioare
Ce-așteaptă-nseritârziivăpaiaverii
Să-aducă-nfloareroadeșiculoare...

Lumină-nîntunericulvieții
Aducisperanță,bucurieșinoroc
Unzeufrumos.Luceafăraldimineții
Iubireaoaprinzicudulcefoc.

Cătu,eștiDragobetele-nsuman
UnCupidondeplaiuricarpatine
Tu,nopțilorpustiileeștidușman
Și-aduciiubirea,dragostea,cutine!

Lucia Bădiță SECOȘANU

POESIS
Dragobetele
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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!

Vând bicicletă medicală, no-
uă,montată, cu dotări pentru
determinarea masei muscu-
lare, a greutății, a grăsimii
etc. Preț negociabil. Telefon
0724.094.499, Elena Achihă-

iței,București,Sector1,zona
Averescu,Miciurin.
VândaparatdetermomasajCE-
RAGEM,preț500euro,negocia-
bil.Telefon0754.368.168,Elena
Rădulescu,București,Sector5.

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

Pentru a veni în întâmpinareamembrilor săi,Asociația
C.A.R.P. “OMENIA”București pune la dispoziție datele de
contact ale casierilor zonali și adresele punctelor de lucru
(numerele de telefon le găsiți pe site-ul www.carp-omenia.ro)

dinurmătoarelelocații.Astfel,văașteptămla:

r    AUTOGARA RAHOVA, 
  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.

r  Prin direcționarea 
a 2% din impozitul 
pe ve nit în cazul 
angajaților și a pen-
sionarilor cu un venit 
minim de 2.500 lei;

r  Prin implicarea 
în activități 
de voluntariat;

r  Printr-o donație 
financiară 
sau materială;

r  Prin direcționarea 
a 20% din impozitul 
pe profit (în cazul 
companiilor).

Cum 
ne puteți 
sprijini?

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
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Pelocsauadouazi,ÎMPRUMUTURIrambursabile 
în6–24deluni,

Cu dobânzi între 0,17% și 1,17% pe lună.
Servicii cu tarife subvenționate –frizerie(4lei),coafură,
manichiură,pedichiură,cizmărie,croitorie,reparațiiradio-
tv,electroniceșielectrocasnice,reparațiiinstalațiisanitare
șitermice,kinetoterapie,consultațiișitratamentemedicale

generale,oftalmologie,stomatologie,îngrijireladomiciliuetc.;
Ajutoare materiale și financiare nerambursabile, 
compensareaparțialăacosturilordespitalizare 
șiatratamentelorînstațiune,ajutoarededeces;
Activități de socializareșiterapiiocupaționale 

încadrulCentruluideZiOMENIA.
Gratuit sau prin decontare de la CNAS–cârje,bastoane,

cadredemers,fotoliirulanteetc.
Asociațiaorganizeazăexcursii șipelerinaje 

cutransportsubvenționat.
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 !!!!

Bulă, la reuniunea de 20 de ani, se adresează 
foștilor lui dascăli:
- Stimații mei profesori, mă tot frământă o întrebare: 
chiar atât de imbecil eram, de mă tot lăsați corijent?
- Vaaaai, se poate, domnule ministru?

BANCUL LUNII

Ingrediente:
●1kgcrap
●500mlvinalb
●100mlulei
●3lămâi
●4roșii
●4căţeideusturoi
●orădăcinădepătrunjel
●olegăturădepătrunjel
● sare
●piper.

Mod de preparare:
Securăţăpeșteleșisetaie

înbucăţi,apoisesăreazășise
lasătimpdecâtevaore.După
aceea, se pune într-o cratiţă,
turnândpesteelvinulșiuleiul,
adăugândapoizeamaadouă
lămâi și pe cea de-a treia,
curăţată de coaja galbenă și
tăiată în felii, roșiile opărite,

curăţate de pieliţă și tocate
mărunt, usturoiul tăiat în felii
subţiri, pe lungime, rădăcina
de pătrunjel tăiată în fâșii, tot
pe lungime, frunzele de pă-
trunjel lăsate întregi, sare și
piper.Sepun lafiert, iarcând
egata,sepoateservi,scoţând
bucăţiledepeștepe farfurii și
turnândsosulpesteele.

Plachie de crap

Sănătatea noastră 
cea de toate zilele

PASTILA DE SĂNĂTATE

La început, medicina o
făcea medicul. Nu exista
nimic interpus între acesta
şi pacient. Chinezii aveau
opracticăinteresantă.Unui
medic i se arondau 20 de
familii şi era plătit cu obli-
gaţiasăţinăsănătoşimem-
brii acestor familii. Dacă
pacienţii se îmbolnăveau,
atunci medicul trebuia să
le plătească medicamen-
tele, aceasta era înţelege-
rea.Mai târziu, întremedic
şi pacient au intervenit co-
mercianţii: producătorii de
medicamente, societăţile
de asigurări, cabinetele de
avocatură.

Uneori medicul nu mai
poate vedea pacientul şi
pacientulnumaipoateve-

dea medicul. Pacientul stă
încabinetmaipuţinşieste
consultat mai sumar. Este
în schimb trimis să facă
câte o investigaţie extrem
de scumpă, de exemplu
unRMN,şiisepuneacolo
diagnosticul, fără sa-l mai
vadă medicul clinician. Eu
credcăunmedicbunpoate
să valoreze cât 10 labora-
toaredacă i sedă timpsă
consulte şi să urmărească
cugrijăstareabolnavuluişi,
numaidacăestecazul,să-l
îndrumecătreunmedicde
specialitate.

Sănătatea a devenit o
mareafacerepentrucămili-
ardeleaceleaîntreţinactivi-
tăţi colaterale multe dintre
acestea neavând legătură
cu medicina. Cetăţeanul,
înlocsăsefiduslaunme-
dicbunpracticiancaresă-i
fi rezolvat problema, călă-
toreşte acum prin diferite
laboratoareşifaceteancuri
deanalizepecarenimeninu
maiaretimpsălecitească
pentrucăartrebuisă-lmai
şi consulte un medic. Din
păcate,apostolatulmedical
adevenitoraritate.

Acad. prof. univ. dr. 
Constantin Ionescu 
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