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n cartea HOMO DEUS, 
scriitorul Yuval Noah 

Harari explică argu mentat 
cum cu noș tințele 
noi de ter mină oa-
menilor compor-
tamente noi.

Citind „Sapiens. Scur-
ta istorie a omenirii” și 
„Homo Deus” mă frământă 
să în țeleg ce fel de acumu-
lări au realizat politicienii 
pe de o parte și tinerii ro-
mâni pe de alta pentru a le 
înțelege mai bine compor-
tamentul social.

Î
Homo Deus

Alege ziarul nr. 1 al 
seniorilor din România

DIN SUMAR
Bucureșteni 
despre București pag. 2-3

Cu bune și cu rele, 
ochii Europei 
s-au întors către noi

pag. 5

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
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:

Suntem peste 53.000 de membri!

Președintele Asociației 
C.A.R.P. „OMENIA” 

București
Ing. Gheorghe CHIOARU

Vă mulțumesc, dragi 
membri, că ne-ați fost alături 
în anul care a trecut. Am pășit 
în 2019 cu încrederea și op-
timismul care ne reprezintă 
că, iată, nu v-am dezamăgit, 
mărturie stând numărul mare 
de adeziuni. Nu vorbele mari 
ne caracterizează, ci lucrurile 
concrete: faptul că acordăm 
împrumuturi avantajoase pe 
loc sau a doua zi, că avem 
44 de servicii și activități so-

ciale, că dăm ajutoare în bani 
și alimente celor nevoiași, că 
250 de pensionarii au o masă 
caldă asigurată la Asociația 
C.A.R.P. “OMENIA” București 
și multe altele. Suntem fami-
lia pe care alții nu o mai au 
și în care și-au găsit sprijin și 
alinare. Și, nu uitați, OMENIA 
este cea mai de preț trăsătură 
a omului și rațiunea asociației 
noastre de a exista pentru voi, 
pentru cei mulți.  

Casa noastră 
este OMENIA!

CARICATURA LUNII

DACĂ NE MAI MĂRESTE PENSIA 

DE VREO DOUĂ ORI... NU MAI 

RĂMÂNEM CU NIMIC!!!

GUVERNUL ANUNTĂ O NOUĂ MAJORARE A PENSIILOR ÎNCEPÂND CU LUNA FEBRUARIE

,,
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Bucureșteni despre
După aproape 30 de ani 

de la evenimentele din 1989 
ne-am propus să vedem cum 
s-au îndeplinit speranțele bu-
cureștenilor privind dezvolta-
rea orașului în care trăiesc, 
oraș al contradicțiilor din 
punct de vedere urbanistic și 
al gradului de satisfacere a 
nevoilor cetățenilor pentru un 
trai mai bun.

La întrebarea “Cum arată 
Bucureștiul după 30 de ani 
de capitalism” răspunsurile, 
motivate de cele mai multe 
ori de probleme de moment, 
redau totuși imaginea reală a 
capitalei noastre.

M.M. – 70 de ani. M-am 
născut în București și pot spu-
ne că s-a dezvoltat foarte mult. 
Cu Palatul Parlamentului și 
Catedrala Mântuirii Neamului 
putem să ne mândrim. Partea 
centrală a orașului, zona zero 
cum i se mai spune este foar-
te frumoasă, dar periferia este 
în urmă cu 100 de ani.

C.Z. – 63 de ani. Bucu-
reș tiul este o capitală euro-
peană, cu influențe orientale. 
Partea modernă are începu-
turile în epoca Ceaușescu 
chiar de nu ne place. După 
1989 inițiativa privată și-a 
spus cuvântul. Dar lipsa de 
viziune și disciplină în con-
strucții face ca multe zone 
ale capitalei să semene cu 
cartierele eclectice din Izmir/
Turcia.

D.D. – 50 de ani. Bucu-
reș tiul arată și bine și rău, 
depinde ce cartiere vizitezi. 
Intrările în oraș sunt mizera-
bile și te decepționează. Pe 
mine cel mai mult mă supără 
lipsa parcărilor, circulația ha-
otică și cu multe blocaje. Pe 
lângă cele 8 ore la serviciu 
stai 4 ore în mașina persona-
lă sau în mijloacele de trans-
port în comun. Se circulă mai 
prost decât într-un oraș cu 

10 milioane de locuitori. Vina 
aparține primarilor care au 
condus capitala. Vorbe multe 
și fapte puține.

C.N. – 21 de ani. Ca stu-
dent venit din provincie îmi 
place capitala cu ofertele ei în 
toate domeniile – învățământ, 
cultură, distracție, joburi spe-
cifice vârstei, oferte, promoții 
în magazine, târguri de toate 
felurile. Este obositor dar are 
ce oferi. Este și cam murdar, 
însă noi cetățenii suntem cei 
vinovați.

A.N. – 43 de ani. După 30 
de ani? Nu l-aș putea carac-
teriza. Are clădiri de sute de 
ani, dar și de zeci de ani. și 
vechiul și noul dau imaginea 
unui oraș. O parte seamă-
nă cu vestul, iar alta cu es-
tul, cu orientul. Depinde cum 
sunt organizate. Cel mai mult 

lasă de dorit infrastructura 
de transport, aglomerația 
supărătoare și mizeria din 
jurul lucrărilor de construcții, 
restaurări. De asemenea, 
de ranjează încă blocurile 
cenușii, care nu au mai fost 
izolate termic și nici vopsite.

C.D. – 38 de ani. Com-
parativ cu capitalele europe-
ne pe care le-am vizitat nu 
arată prea bine. Oferta pieței 
de produse de lux și de larg 
consum este cam aceeași. 
Traficul este sub orice critică. 
Soluțiile inteligente pătrund 
greu, edilii capitalei sunt buni 
teoreticieni și cam atât. Prea 
multe ambuteiaje. Nu s-a 
creat o zonă centrală fără 
autoturisme, parcările sunt 
puține, în special cele de la 
intrare în oraș. Se cheltuiesc 
prea mulți bani pentru spec-
tacole și insuficient pentru in-

frastructură.

I.I. – 29 de ani. Nu știu 
cum era Bucureștiul acum 30 
de ani. Am cutreierat Europa 
și comparația cu capitalele 
europene nu îi este favora-
bilă. Am lucrat în asigurări 
și cunosc toate sectoarele 
și cartierele. Periferia este 
jalnică, face parte din altă 
lume. Cu cât te apropii de 
șoseaua de centură este mai 
deprimant. Iar șoseaua de 
centură este “lucrarea fără 
sfârșit” care arată gândirea 
fracturată, măruntă a edililor 
noștri. Și dăm în continuare 
vina unii pe alții, primăria pe 
guvern și invers.

Z.D. – 32 de ani. Sunt 
o ecologistă convinsă și 
din acest punct de vedere 
capitala a rămas repetentă, 
înconjurată de gropi de gu-

După 
30 de ani

Bucureștiul de ieri...
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Bătrânii lupi din politica 
românească, unii cu vechi-
me de aproape 30 de ani și 
multe mandate de parlamen-
tar la activ, critică vehement 
tânăra generație care nu în
țelege lupta politică ce trebu-
ie dusă cu mijloace cla sice, 
în parlament ori în media.

Lupii tineri nu mai au 
răbdare, partide politice de 
buzunar iau ființă în fiecare 
zi, cu denumiri promițătoare 
precum PRO, PLUS, RE-
ZIST, Alianța Națională care 
sau alăturat P.M.P., Româ-
nia Unită, apărute în cam-
pania electorală anterioa-
ră. Partidul România Mare, 
UNPR, PPDD prin liderii lor 
vechi încearcă să reînvie.

Pluripartidismul renăs-
cut în România după 1990 
este benefic, dar aidoma pe-
rioadei interbelice a căpătat 
repede izul dâmbovițean.

Practicile unora dintre 
noile partide s-au dovedit 

inovatoare sub aspectul 
uti li zării internetului, a re
țe lelor de socializare, dar în 
acțiunile vizibile, stradale, 
comportamentul este mai 
degrabă preluat de la gru-
purile anarhiste, nihiliste.

Acțiunile grupărilor re-
zist, transformate în partid 
politic, asociate cu cele ale 
partidului neomarxist USR 
și în unele situații cu grupuri 
ale PNL, speranța noastră 
eternă, atinsă grav de rugi-
nă, au demonstrat ne putința 
de a se impune prin ideolo-
gie, doctrină, pro gram poli-
tic și căutarea unei căi facile 
de a ajunge la alegători.

Utilizarea mijloacelor 
con tondente împotriva forțe
lor de ordine, bruscarea unor 
po liticieni pe stradă, agresa-
rea prin limbaj, la domiciliu, 
circul cu sânge pe scările Mi-
nisterului de Justiție, furtu

rile din locuințele unor li deri 
politici arată nivelul acumu-
lărilor unor indivizi care vor 
să devină lideri politici.

Dar, ca și în perioada in-
terbelică, când grupări de 
sorginte nazistă au ajuns, 
prin forță, pentru scurt timp 
la putere și aceste mișcări, 
grupuri sau partide, mai 
mult sperie decât atrag ma-
rea masă a alegătorilor.

Inspirate de mișcări fi
rești ale tinerilor din alte țări 
europene, precum Spania, 
Grecia, Italia unde acumu-
lările au fost mai profunde, 
cu aplicabilitate socială la 
noi par a fi mai mult aven-
turiste.

Informațiile apărute în 
media privind manipularea 
votanților prin internet, în 
cazul Cambridge Analytica, 
ori privind fraudele elec-
tronice pe timpul votului la 

unele alegeri prezidențiale 
alimentează și mai mult sus-
piciunile oamenilor așezați 
care sunt convinși că votul 
lor este hotărâtor și ar tre-
bui să conteze.

Dacă dorința de schimba-
re promovată de noile parti-
de înseamnă și modernizare, 
progres iar comportamentul 
asumat al membrilor aces-
tora va demonstra acest lu-
cru atunci vom asista și la o 
schimbare a clasei politice.

Oricum, cei care au încu-
rajat public violența în stra-
dă ar trebui să facă un pas 
înapoi, să citească printre al-
tele „Sapiens. Scurta istorie 
a omenirii” și „Homo Deus”, 
să se recalibreze și apoi să 
pornească din nou la drum, 
în politică, dacă do resc să 
facă istorie. Altfel asistăm 
la un paradox. Cunoașterea 
care nu schimbă comporta-
mentul în sensul de progres 
este inutilă, deși ulterior ea 
însăși va pierde relevanța.

(urmare din pagina 1) EDITORIAL

Homo Deus

noaie, cu un aer poluant de 
prea multe motoare diesel. 
Și noi cetățenii suntem vi-
novați dar și edilii care nu 
iau măsuri îndrăznețe sau 
dacă iau, le abandonează 
prea ușor. Nu știu cum arăta 
acum 30 de ani, dar dacă 
industria a dispărut din oraș 
înseamnă că e mai puțin po-
luat. Atunci nu măsura nime-
ni. Prin colectarea și selecția 
deșeurilor și o curățenie 
dras tică putem diminua din 
efectele negative asupra 
turiștilor care sunt interesați 
de noi ca de ceva exotic, 
poate mai primitiv.

C.C. – 78 de ani. Nu sunt 
un nostalgic dar amprenta 
asupra Bucureștiului și-a pus-
o Ceaușescu. Casa Poporu-
lui și construcțiile din jurul ei, 
amenajarea râului Dâmbovița, 

Biblioteca Națio nală, Noul 
Palat al Justiției, metroul au 
fost realizate de români în tim-
pul lui. Străinii le apreciază, 
noi mai puțin. Fiecare țară a 
realizat lucruri mărețe în anu-
mite perioade istorice. Așa și 
noi. În ultimii 30 de ani s-a 
construit puțin. Greu s-au fi-
nalizat și blocurile începute în 
timpul lui Nea Nicu. Este bine 
că punem multe lumini de 
sărbători și arată frumos, dar 
nu țin de foame. Noi cei mulți 
nu trăim în București mai bine 
ca în timpul împușcatului. Vi-
trinele sunt pline și mai fru-
moase, numai bune pentru 
cei cu bani mulți. Adică așa 
ca pe vremea lui bunicu, între 
cele două războaie. Știți ce 
greu era pe vremea regelui? 
Habar n-aveți!

George RĂDEȘTEANU

București

...Bucureștiul de azi
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Faheem Uddin Nasir, președintele Comunității Musulmane Ahmadiyya:

„Bunăvoința pe care mi-ați arătat-o 
reprezintă esența poporului român!”

Domnul Faheem Uddin 
Nasir, originar din Pakistan, 
trăieşte din 2006 în Româ-
nia, unde a venit ca repre-
zentant al Comunităţii Mu-
sulmane Ahmadiyya, o mare 
organizaţie religioasă inter-
naţională umanitară. Este 
teolog și istoric al Islamului, 
licențiat în Litere. Este mu-
sulman, dar înainte de toate 
este om și un mare prieten al 
asociației noastre.

Domnule Faheem Uddin 
Nasir, de unde implica-
rea în astfel de acțiuni 
sociale și filantropice? 
Fiecare membru al comu-

nității Ahmadiyya, indiferent 
de condiția socială, după po-
sibiliatea fiecăruia, participă 
la actul, cum îl numim noi, 
de sacrificiu financiar, în mod 
deliberat, voluntar. Astfel, din 
fondurile pe care comunita-
tea le deține sunt organizate 
diversele activități de binefa-
cere. Scopul nostru principal 
este acela de a ajuta oamenii 
vulnerabili social, nevoiași. 
Me nirea comunității musul-
mane Ahmadiyya  este ace-
ea de a arăta dragoste pen-
tru toată lumea și ură pentru 
nimeni, indiferent de religie, 
naționalitate, rasă sau comu-
nitate. Asta face și C.A.R.P. 
„OMENIA” ca organizație,  
încearcă să aducă lucruri fru-
moase pentru oameni, să-i 
ajute. Întodeauna m-am simțit 
implicat spiritual și moral ală-
turi de OMENIA. Invitația  
Asociației C.A.R.P. „OMENIA” 
de a-i fi alături, bunăvoința pe 
care mi-ați arătat-o reprezintă, 
pentru mine, esența poporului 
român. 

Umanitatea care vă ca-
racterizează și-a găsit 
aici la noi, la OMENIA, 
numitorul comun...

Da. Așa cum spune și 
fondatorul comunității mu-
sulmane Ahmadiyya, scopul 
nostru este acela de a sluji și 
ajuta oamenii în nevoie. Că-
utând am găsit OMENIA, am 
venit aici și mi-a plăcut. Toa-
te aceste activități umanitare 
și sociale pe care Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” București  
le desfășoară sunt aceleași ca 
ale noastre, și arată că avem 
un scop comun, acela de a fi 
sprijin și ajutor pentru oameni. 
Aici, la OMENIA, am găsit locul 
unde misiunea mea de întraju-
torare, compasiune și dăruire 
își găsește scopul. În acest 
sens, întotdeauna, aplaud și 
apreciez implicarea asociației 

dumneavostră în sprijinirea 
persoanelor de vârsta a treia, 
într-un mod frumos și practic. 
Dumneavostră aduceți bucu-
rie și fericire în sufletele oame-
nilor greu încercați de soartă 
și de bătrânețe.

Mărturisiți cu amărăciu-
ne că, în zilele pe care le 
trăim, imaginea Islamu-
lui în aproape toată lu-
mea nu este una tocmai 
pozitivă, din păcate. 
Religia este acum folosită 

pentru interesele personale. 
Nicio religie nu te învață să 
fii rău. Eu sunt musulman, 
cred în Coran și în profetul 
Mohamed, dar nu înainte de 

a crede și în ceilalți profeți și 
trimiși ai lui Dumnezeu cum 
sunt Isus, Moise, Avram, 
Noe. Până nu credem în ei 
și în adevărul lor, credința 
noastră nu este veritabilă. 
Trebuie să-i respectăm pe 
evrei, pe creștini și pe cei de 
altă religie și până nu cred 
că Biblia este cartea sfântă 
venită de la  Dumnezeu, eu 
nu pot să mă numesc mu-
sulman. Unii musulmanii - în 
număr foarte mic - fac unele 
lucruri împotriva altor oa meni 
de altă credință, și e clar că 
acțiunea lor este împotriva 
învățăturilor islamului. Uma-
nitate înainte de toate. 

Ionuț CRIVĂȚ

Comunitatea Musulmană Ahma-
diyya a fost fondată sub îndrumare di-
vină, cu obiectivul de a  reînvia valori 
morale şi spirituale. Ea încurajează 
dialogul interreligios şi caută să în-
depărteze neînţelegerile dintre toate 
credinţele. Ea susține pacea, respec-
tul reciproc, iubirea şi înţelegerea între 

adepții diferitelor culte, respingând, în 
mod ferm, violenţa şi terorismul în ori-
ce formă și sub orice pretext. Comu-
nitatea Musulmană Ahmadiyya este 
internaţională, cu comunităţi stabilite 
în peste 195 de ţări, în Africa, America 
de Nord şi de Sud, Asia, Australia şi 
Europa.

Dragoste pentru toți, ură pentru nimeni

Interviul 
integral îl puteți 

viziona pe 
www.omeniatv.ro
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Pentru prima dată de la 
aderarea sa în anul 2007, 
România deține Președinția 
Consiliului Uniunii Europe-
ne. Timp de 6 luni, în prima 
parte a anului 2019, țara 
noastră va prezida reuniunile 
miniștrilor din țările membre 
pentru adoptarea și coordo-
narea politicilor europene, fa-
cilitând consensul pe diferite 
subiecte. Forul decizional al 
Uniunii Europene este repre-
zentat de Parlament, Consi-
liu și Comisia Europeană. 

Obiectivele 
Președinției României 

la Consiliul UE
Conform site-ului oficial al 

Președinției Românei la Con-
siliul UE, exercitarea aceste-
ia va urmări să contribuie la 
asigurarea convergenței și 
coeziunii europene în sco-
pul unei dezvoltări durabile 
și echitabile pentru toți ce-

tățenii și statele membre prin 
creșterea competitivității și 
re ducerea decalajelor de 
dez  voltare, promovarea co-
nec tivității și a digitalizării, 
stimularea antreprenoriatului 
și consolidarea politicii indus-
triale europene.

12 ani de la aderare
Aderarea la Uniunea Eu-

ropeană a adus nenumărate 
avantaje românilor, de la libe-

ra circulaţie în Europa până 
la accesul pe piaţa muncii şi 
la studii în marile universităţi 
de pe continent. Deși am pu-
tea fi tentați să spunem că de 
aceste avantaje se bucură 
un procent mic de români, 
aderarea la UE a însemnat 
pentru multe comunități, mai 
mici sau mai mari, importante 
beneficii precum modernizări 
ale rețelelor publice de apă, 
canalizare, reabilitări și dotări 

de spitale, centre culturale, 
investiții în noi locuri de mun-
că, cercetare, etc, și o serie 
de drepturi pentru cetățeni. 

Politici europene 
care vizează seniorii

Uniunea Europeană a 
pus în aplicare o serie de po-
litici și programe care promo-
vează îmbătrânirea activă, în 
special în ceea ce privește 
suportul oferit persoanelor 
în vârstă pentru a lucra mai 
mult timp. UE spri jină statele 
membre în încercarea de a 
găsi soluții adecvate și dura-
bile pentru pensii, asistență 
medicală și îngrijire pe ter-
men lung - esen țiale pentru 
persoanele în vârstă, în spe-
cial în contextul insecurității 
socio-financiare. De aseme-
nea, discriminarea pe bază 
de vârstă este interzisă prin 
tratatele UE.  

Ionuț  ARDELEANU

ROMÂNIA EUROPEANĂ

Evenimentul de lansare 
a Președinției României la 
Consiliul Uniunii Europene 
a avut loc joi, 10 ianuarie, 
la Ateneul Român. Pe lângă 
discursurile mai mult sau mai 
puțin oportune, a avut loc şi 
concertul inaugural susținut 
de Orchestra Uniunii Euro-
pene și de corul Filarmonicii 
George Enescu. După săp-
tămâni de controverse pe 
tema capacității României de 
a face față provocărilor man-
datului, liderii politici europeni 
și cei autohtoni au susținut 
discursuri pline de încredere 
în viitorul luminos al Uniunii, 
chiar și în contextul proble-
melor majore cu care ne con-
fruntăm, cum ar fi migrația și 

Brexit. Președintele Consiliu- Președintele Consiliu-
lui European, Donald Tusk, 
a susținut un discurs în lim-
ba română, care a făcut fu-
rori. Tot românul s-a bucurat 
atunci de faptul că o persoa-
nă atât de importantă poa-
te vorbi atât de bine limba 
noastră (chit că doar cei naivi 
ar fi putut să își imagineze că 

ar și înțelege ce spune). Dar 
cum orice minune ține numai 
trei zile (sau mai puțin), aflăm 
că domnia sa nu se afla la 
prima vitejie de acest fel (dis-
cursul susținut cu un an în 
urmă, într-o ocazie similară 
era identic). Acum nici nu mai 
știm dacă să ne bucurăm sau 
să ne simțim umiliți.

Președintele Parlamentu-
lui European, Antonio Tajani, 
a făcut un apel către statele 
membre UE care blochează 
aderarea României la spațiul 
Schengen, susținând că tre-
buie să își modifice poziția. 
Punctul său de vedere a fost 
reluat și de președintele Co-
misiei Europene, Jean-Cla-
ude Juncker. Cu toții au dat 
pălmuțe simbolice României 
pentru controversele politice 
interne, dar, dincolo de toate 
acestea, am avut de a face cu 
un moment istoric ce, trecând 
peste micile bâlbe organiza-
torice, a reprezentat eveni-
mentul prin care ochii Europei 
s-au întors asupra noastră.

Alina PERJOIU

Cu bune și cu rele, ochii Europei 
s-au întors către noi

Ce înseamnă Uniunea Europeană 
pentru seniorii din România

Șase luni 
în linia întâi

Președinția 
Consiliului 

Uniunii Europene
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Cercul literar al Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA” București, 
participă la concursul de poe-
zie „CĂ NU E OM SĂ NU FI 
SCRIS O POEZIE… ” aflat 
la a doua ediție și organizat 
prin grija doamnei Valentina 
Spânu, manager la Faculta-
tea de Teologie Ortodoxă 
„JUSTIN PATRIARHUL” din 
București. Cu bucurie am aflat 
că distinsa doamnă a binevoit 
să ne remarce activitatea și 
să ne invite să participăm la 
concurs! Acum, așteptăm cu 
emoție rezultatul… 

Trebuie să spun că suntem 
un grup mic, dar unit și reușita 
unuia este una colectivă! De 
curând, domnul Marian Efti-
noiu a avut bucuria să vadă 
ieșind din tipar prima sa carte. 
Un album de amintiri scris cu 
o acuratețe remarcabilă și pot 
spune că da, colegul nostru 
este un adevărat prozator! Dar 
nu numai! Sensibilitatea lui 
este pusă cu talent și în vers, și 
te înfioară. Un patriot convins, 
nu uită sentimentul iubirii și ne 
poartă pe cărări delicate de vis 

și trăiri sentimentale… Firește, 
la con curs, participanții sunt 
mulți, dar în acest an doamna 
Spânu a făcut un dar minunat 
seniorilor, organizând eveni-
mentul doar pentru persoanele 
vâstnice, care nu au uitat ce 
este fiorul unui vers… Orga-
nizat întru cinstirea nașterii 
cu 169 de ani în urmă a lui 

Mihai Eminescu, evenimentul 
împletește trăiri și momente 
de mândrie națională, dacă ne 
gândim că, tot în luna ianua-
rie serbăm și 160 de ani de 
la Mica Unire, primul pas im-
portant spre naș terea națiunii 
române mo derne, România! 
Intenția mea a fost aceea de 
a anunța participarea Cercu-

lui Literar OMENIA la un con-
curs important, moment prin 
care avem șansa să ieșim 
din anonimat, să urez succes 
tuturor participanților și fie ca 
cel mai bun să câștige, dar 
și aceea de a spune iar și iar 
LA MULȚI ANI România mea 
sfântă!

Lucia Secoșanu BĂDIȚĂ

Lansați la “Cercul literar”

CENTRUL DE ZI

Figură carismatică, voce 
mi nunată (membru al coru-
lui SENIORII OMENIEI), co-
leg pe care oricine și l-ar 
dori, domnul Gheorghe  
Po pescu este la C.A.R.P. 
“OMNENIA” de doi ani.

Vocea sa baritonală în ca-
drul colectivului corului, se 
face remarcată, iar prezența 
domniei sale este o piatră de 
rezistență, dând forță și caliși cali cali-
tate interpretărilor. Îi place 
tot ce e frumos și rar! Este 
pasionat de pescuit, filatelie 
și numismatică și mai pot 
spune că este un om cu rare 
calități spirituale, deoarece 

am descoperit cu plăcere că 
este un cititor de Biblie atent 
și interesat, trecutul spiri interesat, trecutul spiri-
tual fiindui o preocupare 
sensibilă tratată cu mult 
res pect și interes! Alături de 
corul „Seniorii OMENIEI”, 
a participat la concur-
sul na țional ROMÂNII AU 
TALENT și, de curând, inviși, de curând, invi de curând, invi-
tat tot alături de cor la emisi-
unea lui MĂRUȚĂ! Născut 
în anul 1964 luna iunie pe 
data de 11, este un geamăn 
adevărat, cu toate caracte
risticile zodiei: adaptabilitaadaptabilita-

te la orice mediu, diplomație 
și toleranță, talent orato-
ric, umor inteligent și sub-
til, logică și temeinicie în 
raționamente. Ca pe toți co-
legii intervievați, lam rugat 
să dea un sfat pentru citi-
tori. Râzând, mia răspuns: 
SĂ RÂDĂ! Să nu uite să fie 
mereu veseli, să ia viața cu 
zâmbetul pe buze!... Bun 
sfat. În tinerețe a lucrat ca 
eletreomecanic, la rețele 
urbane și interurbane de 
telecomunicații. În viața per-
sonală se mân drește cu doi 

feciori și cu faptul că este 
un gospodar desăvârșit. 
Desigur, bucuroși săl avem 
coleg, ne rugăm ca Dum-
nezeu să nil țină alături ca 
exemplu de voie bună și ta-
lent. (L.S. Bădiță)

PORTRET DE SENIOR

De la OMENIA, 
poezia își ia zborul!

Gheorghe Popescu
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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

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

44 de servicii 
și activități!

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

Pentru a veni în întâmpinarea membrilor noștri punem 
la dispoziție datele de contact ale casierilor zonali (numerele 
de telefon le găsiți pe site-ul www.carp-omenia.ro) și adrese-
le punctelor de lucru. Astfel, vă așteptăm la:
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 

Multifuncțional “Phoenix” – 0762.243.920.

Prin noi
OMENIA
există!

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

Str. Amurgului, nr. 53, 
Sector 5, București, 
tel. 021.423.17.49, 
0725.218.959

Cu peste 53.000 de 
membri VĂ OFERĂ

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 
sani tare 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.

Asociația C.A.R. 
a Pensionarilor 

“OMENIA”

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

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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Dragi cititori, sunt deja trei ani de când intrăm în casele 
dumneavostră cu Ziarul ”Prin noi OMENIA există”, ziarul nu-
mărul 1 al vârstnicilor din România. Așa cum vă spuneam și 
atunci la prima apariție, în ianuarie 2016, acest ziar a apărut 
dintro necesitate. Publicația reprezintă un efi ci ent mijloc 
de promovare a Asociației C.A.R.P. “OMENIA” Bu curești 
în rândul membrilor și viitorilor membri prin prezentarea 
activităților și vine, totodată, în întâmpinarea segmentului de 
populație reprezentat de persoanele vârstnice. Fără inițiativa 
și sprijinul domnului Președinte Gheorghe Chioaru nu ar fi 
existat acest ziar. La cât mai multe numere! (I.C.)
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UN PROIECT DE CARE AVEM NEVOIE

Sfârșitul anului trecut a 
coincis cu un moment impor-
tant în viața comunității locale 
din Sectorul 5. Concret, la 
Primăria Sectorului 5, în 
pre zența domnului primar 
Daniel Florea, a doamnei 
Alina Mihaela Soare - Pre șe-
dinte GAL, a domnului Mihai 
Petroianu - manager proiect și 
a domnului Rareș Hopincă – 
admninistrator public Primăria 
Sector 5, a avut loc conferința 
de lansare a proiectului  “Îm-
preună dez vol tăm sectorul 
5” -  POCU/393/5/1/123630, 
pro  iect implementat de Aso-
ciația Grupul de Acțiune Lo-
cală “Împreună dezvoltăm 
Sectorul 5”, unde Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” București 
este membru fondator, alături 
de alte organizații neguverna-
mentale, autorități locale, re-
prezentanți ai mediului pri vat. 
Acest proiect este cofinațat 
din Fondul Social European 
prin Programul Operațional 
Ca pital Uman 2014-2020, 
Axa prioritară 5 - Dezvoltarea 
locală plasată sub responsa-
bilitatea comunității. Obiecti-
vul general al proiectului con-
stă în sprijinirea funcționării 
Gru pului de Acțiune Locală 

“Împreună dezvoltăm Secto-
rul 5”, în vederea implementă-
rii mecanismului Stra tegiei de 
Dezvoltare Lo cală sub Res-
ponsabilitatea Comunității și 
animarea locuitorilor din zona 
urbană marginalizată. Obiecti-
vele specifice pe cât de lăuda-ăuda-
bile, pe atât de necesare, sunt 
țintite, respectiv promovarea 
incluziunii sociale, combate-
rea sărăciei și a oricărei dis-a oricărei dis-
criminări, reducerea numă-
rului de persoane aflate în 
risc de sărăcie și excluziune 
socială. Zona vizată de pro-
iect pentru dezvoltare locală 
este cea Ferentari - Zăbrăuți, 
prin intervenții de infrastruc-
tură, educaționale, ecologi-
ce, intervenții pentru implica-
rea comunității, intervenții în 
vederea creșterii gradului de 
ocupare și a stimulării antre-rii antre-
prenoriatului, inervenții socio-
medicale și sociale. 

Alina PERJOIU

„Împreună dezvoltăm 
Sectorul 5”

r  Prin direcționarea 
a 3,5% din impozi tul 
anual pentru susținerea 
entităților nonprofit și 
a unităților de cult, 
care sunt furnizori de 
servi cii sociale, acreditați 
cu cel puțin un serviciu 
social licențiat în cazul 
angajaților și a 
pensionarilor 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?

OMENIA, 

TREI ANI


