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Dragi seniori,
Câteva zile ne mai des-

part de miracolul și sfânta 
taină a învierii Mântuitoru-
lui nostru Isus Hristos, mo-
ment de înălțătoare trăire 
sufletească pe care trebuie 
să-l împărtășim cu semenii 
noștri. Acum, poate mai mult 
decât oricând, trebuie să ne 
aplecăm asupra celor mai 

nevoiași dintre noi, cu com-
pasiune, dar mai ales cu ome-
nie. Noi poate ne vom bucura 
și vom petrece aceste sfinte 
sărbători alături de cei dragi. 
Dar, pentru cei nevoiași fami-
lia lor suntem noi, „OMENIA”. 
Faptele bune aduc zâmbetul 
și lumina pe chipurile greu 
încercate de soartă. Să fa-
cem asta în fiecare clipă a 

existenței noastre, urmându-i 
exemplul Mântuitorului care 
s-a jertfit pentru noi. Sfinte-
le Sărbători de Paşti să vă 
aducă linişte în suflet, multă 
bucurie, sănătate, fericire şi 
puterea de a dărui şi ajuta 
semenii. Hristos a Înviat!

Președintele Asociației 
C.A.R.P. ”OMENIA” București
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e fiecare dată, înainte 
de alegeri, încerc o 
retrospecti-

vă: am votat cu 
cine trebuie? 
Acum am vrut 
să aflu și o altă părere. As-
cult un senior care spune 
că se simte trădat. A parti-
cipat “la revoluție”, fără a 
avea o armă în mână și fără 
certificat de revoluționar 
deși putea să-l obțină cu 
ușurință în 1990 sau mai 
târziu în 1997 și chiar în 
2005. Zilele acestea ideea 
lui despre revoluția din 
1989 este zdruncinată.

D
Mă simt trădat

Alege ziarul nr. 1 al 
seniorilor din România
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Un strigăt de durere 
al persoanelor vârstnice!
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Meșteri cu părul de 
argint și mâini de aur!
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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 54.000 de membri!

Asociația C.A.R.P. „OMENIA” București vă urează:

Un Paște fericit!

„OMENIA” ȚI-A PREGĂTIT 
OFERTA DE PAȘTI

Pentru prima dată în istoria 
C.A.R.P.-urilor, “OMENIA“ vine 
cu cea mai generoasă ofertă 

pentru toate categoriile de solicitanți: 

împrumuturi de 7 ori cotizația,
cu o dobândă de 0,17% - 1,17% 

pe lună.
OMENIA îți dă banii pe loc sau a doua zi! 

 

NOU
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O lovitură cruntă este 
dată persoanelor vârstnice 
prin modificarea și com-
pletarea Legii nr. 16/2000, 
reprezentând excluderea 
C.A.R.P.-urilor din rândul 
or ganizațiilor de pensionari.

Legea nr. 16/2000 privind 
organizarea și funcționarea 
Consiliului Național al Per-
soanelor Vârstnice (CNPV) a 
fost modificată și completată 
la inițiativa a patru deputați 
cu următoarele efecte nega-
tive:

- Casele de ajutor re-
ciproc ale pensionarilor 
(C.A.R.P.) și federația lor 
nu vor mai face parte din 
Consi liile Județene ale Per-
soanelor Vârstnice și Con-
siliul Național al Persoane-
lor Vârstnice, președinții 
caselor de ajutor reciproc 
ale pensionarilor și respectiv 
federației nu mai pot fi aleși 
în aceste organisme;

- Asociațiile de pensio-
nari care desfășoară activități 
de întrajutorare economico-
financiară nu mai pot fi mem-
bre ale Consiliului Național al 
Persoanelor Vârstnice, după 
reexaminarea legii în Co-
misia pentru Muncă și Pro-
tecție Socială din Camera 
Deputaților menținându-se 
articolul 7(2), nou introdus, 
care produce efecte.

Apreciem că este un abuz 
din următoarele motive:

- Federația Națională 
“OMENIA” a C.A.R.P.-urilor 
din România este membră de 
drept a Consiliului Național 
al Persoanelor Vârstnice și 
al organului de conducere, 
Comisia Permanentă, de la 
înființare din anul 2000;

- Prin eliminarea din 
Con siliul Național al Persoa-
nelor Vârstnice a unei fe-
de  rații de pensionari și 
per   soane vârstnice care fun-
c   ționează în baza OG nr. 
26/2000 și Legii nr. 502/2004 

privind asociațiile de pen-
sionari și care desfășoară 
ac tivități de ajutorare econo-
mi co-financiară activitatea 
CNPV exclude pluralismul 
de idei, activități și acțiuni, se 
limitează doar la sărbătorirea 
unor zile naționale și ani-
versări;

- Din anul 2000, de la 
în ființare, CNPV nu a mai 
primit nicio federație, a exclus 
Federația Națională “OME-
NIA” și a respins Federația 
Solidaritatea a Pensionarilor 
din România;

- Aceste două federații, 
menționate mai sus, sunt 
membre ale Platformei pen-
sionarilor europeni (Age Plat-
form Europe) cu peste 40 de 
milioane de membri și care 

nu face o astfel de segregație 
a organizațiilor de pensionari 
și persoane vârstnice pre-
cum CNPV. Președintele 
Fe derației Naționale “OME-
NIA” a C.A.R.P.-urilor din 
România, cu peste 1.400.000 
de membri, este și reprezen-
tant național în cel mai mare 
forum al vârstnicilor euro-
peni;

- Asociațiile case de 
ajutor reciproc ale pensio-
narilor sunt printre puținele 
asociații de persoane vârst-
nice care pun în aplicare 
strategia îmbătrânirii active, 
au angajat 1.200 de pen-
sionari în organele alese de 
conducere și control, 2.500 
de meșteri cu părul de argint, 
peste 49.000 de voluntari 

vârstnici, 4.463 de salariați 
mai tineri. În aceste asociații 
vârstnicii învață continuu, 
mun cesc, fac voluntariat, so-
cia lizează în cercurile aplica-
tive, fac sport și agrement, se 
îngrijesc unii de alții;

- C.A.R.P.-urile sunt 
aso  ciații care desfășoară 
ac ti vități de creditare pentru 
vârstnici, acordă ajutoare de 
deces, au în componența lor, 
după posibilități, de la 5 la 
45 de activități constând în: 
centre de zi, cluburi, centre 
rezidențiale, centre de în-
gri jire la domiciliu, cantine 
sociale, magazine tip econo-
mat și de produse naturiste, 
centre de îngrijire la domi-
ciliu, cabinete medicale, ate-
liere de prestări de servicii și 

EVENIMENT

Un strigăt de durereCadoul otrăvit 
înainte de Paști
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al persoanelor vârstnice!
reparații, saloane de frizerie 
și coafură etc.;

- Cu o istorie de pes-
te 120 de ani (din 1896) 
C.A.R.P.-urile în ultimii 67 
de ani au fost partenerii in-
stituțiilor și autorităților locale 
în diverse proiecte.

Nu vrem să credem că 
această inițiativă de modifi-
care a Legii nr. 16/2000 
este dorința de răzbunare a 
unui deputat. Dorința sa a 
corespuns solicitării lacome a 
trei lideri de federații naționale 
ale pensionarilor membre ale 
CNPV în speță Federația 
Națională “UNIREA”, Uniu-
nea Generală a Pensiona-
rilor din România și Federația 
Națională a Pensionarilor din 
România (n.r. - care împart 

banii vârstnicilor cu prilejul 
zilei de 1 Octombrie).

Nu îndrăznim să credem 
că dialogul social cu vârst-
nicii a fost amputat și că va 
continua cu un CNPV redus, 
care mai reprezintă 1,4 mi-
lioane de pensionari și per-
soane vârstnice, din cei peste 
5,2 milioane de vârstnici.

Doamnă/domnule deputat!
Vă rugăm să dați dovadă 

de respect și loialitate față de 
vârtsnici și ajutați-i la nevoie. 
Nu votați articolul 7(2), care 
trebuie eliminat fiind în le gă-
tură directă cu articolele su-
puse reexaminării de preșe-
dinte și corectate.

Federația Națională 
“OMENIA“ a C.A.R.P.-urilor 

din România

I s-a conturat astfel, 
aproape definitiv, cea de 
lovitură de stat. Con ducă-
torul revoluției, Ion Ilies-
cu este trimis, prin gura 
procurorului general, în 
judecată, alături de alți doi 
pentru crime împotriva 
umanității. Va avea soar-
ta lui Robespiere sau a 
lui Ceaușescu? Va fi tot 
un simu lacru de proces? 
Dosa rul a ajuns în instanță 
fără finalizarea audierilor?

Pe bună dreptate, seni-
orul se întreabă: ce fel de 
țară am construit și pen-
tru cine, în aproape 30 de 
ani. Este țara lui Augus-
tin Lazăr, Laurei Codruța 
Koveși, Cristinei Tarcea? 
Sau, poate a lui Iulius Filip, 
Dumitru Iuga și alți deținuți 
politici de la Aiud, Jilava, 
Pitești, Sighet și alte închi-
sori comuniste?

Nici a unora, nici a altora, 
ci a poporului român captiv 
al politicienilor și partidelor 
politice care nu au reușit 
să construiască o societate 
mai bună, sprijinindu-se la 

fel ca și comuniștii pe ele-
mente din servicii, procuro-
ri și judecători șan tajabili, 
predispuși la comporta-
mente inumane, selectați 
după mapele profesionale, 
sustrase ori copiate pe tim-
pul ministeriatului Monicăi 
Macovei la Justiție.

Și noi! Mai avem câteva 
zile până ajungem în fața 
urnelor pentru alegerile 
euro par lamentare și pentru 
refe rendumul pe justiție, 
mai asaltați de fake news 
decât până acum, mai bul-
versați decât în anul 1990 
și mai dezamăgiți decât am 
fost vreodată.

Unii dintre europarla-
mentarii români și-au trădat 
țara și electoratul, votând 
cu grupul parlamentar UE 
din care fac parte, alții au 
fost inactivi iar a treia ca-
tegorie și-a părăsit și par-
tidul care i-a susținut în 
țară la alegeri. Pe lista par-
tidelor pentru europarla-
mentare apar alți candidați 

care nu ne-au convins sau 
care primesc funcția ca pe 
o recompensă fără a avea 
garanția că vor face ceva 
acolo.

În ceea ce privește refe-
rendumul, ar trebui să fim 
bucuroși cu toții pentru că 
suntem consultați. Este cea 
mai importantă formă de 
consultare directă a popo ru-
lui. Numai că, nu știu pentru 
ce suntem consul tați. Care 
este întrebarea, că am aflat 
numai tema. și dacă este 
pe justiție, cât valorează 
răspunsul nostru?

Vom scăpa de vechii 
torționari și noii torționari, 
personificați de media în 
procurorul general și pro-
curoarea șefă a DNA? Vom 
scăpa de judecătorii aflați în 
“conflicte cu sine însăși”? 
Nu cred. Nu cred deoarece 
senio rii au fost trădați de 
un partid politic în care au 
avut încredere timp de 29 
de ani, social-democrații 
fiind parteneri tradiționali, 

după manual, ai munci-
torilor și pen  sionarilor, ai 
celor săraci.

Parteneri numai după 
manual, deoarece la noi 
acest partid a alungat senio-
rii din forumul lor reprezen-
tativ, Consiliul Național al 
Persoanelor Vârstnice prin 
politicianul anului 2018 în 
domeniul asistenței socia-
le, care a promovat un pro-
iect de lege cu dedicație.

Dar, nici celelalte partide 
nu se ridică la nivelul mo-
mentului. Liberalii și-au uitat 
înaintașii morți în temnițele 
comuniste, USR-iștii se 
pupă cu torționarii, pontiștii 
sunt obsedați de foștii aliați 
și atât, partidul Plus vrea să 
renunțăm la proprietăți și să 
trăim în grupuri ca în cele 
mai primi tive triburi, contrar 
moralei creștine, iar euro-
penii ne oferă modele extre-
miste, ca alternative la par-
tidele tradiționale corupte, 
fără capacitatea de a mai 
genera progres.

Ascultând seniorul de 
lângă mine, îmi dau seama 
că și eu gândesc la fel, mă 
simt trădat.

(urmare din pagina 1) EDITORIAL

Mă simt trădat
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Atelierele de prestări servicii la dispoziția dumneavoastră

Meșteri cu părul de argint 
și mâini de aur!

Câte nu se mai strică prin 
gospodăria omului, mai ales 
că vârstnicii țin la lu crurile 
lor. Unde găsești, în ziua de 
azi, un meseriaș bun pe bani 
puțini? Cum unde, la OME-
NIA. Continu ăm, așadar, pre-
zentarea prin cipalelor ser-
vicii sociale pe care aso ci ația 
noastră le pune la dispoziția 
membrilor săi, iar de data 
aceasta ne oprim la prestările 
de servicii precum tâmplărie, 
reparații aparate electrice, 
electronice și electrocasnice, 
reparații lăcătușe rie, re pa rații 
instalații tehnico-sanitare. 

Prețuri accesibile 
pentru buzunarul 

pensionarului
La atelierului de reparații  

tâmplărie-lăcătușerie, vârstni-
cii din cadrul asociației noas-
tre apelează frecvent, pen-
tru intervenții diverse gen 
re parație mobilier, se schim-
bă mânere și se ascut cuțite, 
foarfeci, se repară ochelari, ne 
spune domnul Ovidiu Suciu, 
de la atelierul de tâmplărie. 
Prețurile sunt foarte accesibile 
pentru buzunarele pensiona-
rilor, cu mult sub cele practi-
cate pe piață. Într-o casă este 
imposibil să nu se deterioreze o 
yală, o broască, iar pensionarii 
strânși la buzunar nu-și permit 
altele noi. Iar dacă își permit 
nu are cine să le monteze. Așa 
că apelează din nou la meșterii 
și meseriașii noștri. „Pesionarii 
ne solicită diverse servicii, cum 
ar fi deblocări de uși, reparat 
de broaște, yale, suduri grila-
je, ne deplasăm la domiciliul 
solicitantului, facem mai tot ce 
depinde și ține de lăcătușerie. 
Prețurile pe care le practicăm 
sunt foarte mici, la jumătate și  
nu se compară cu cele de pe 
piață”, ne mărturisește domnul 
Mircea Smarandache, care 

este de nouă ani lăcătuș la 
Asociația C.A.R.P. „OMENIA” 
București. Deși este de aproa-
pe un an pensionar ne spune 
că nici nu simte că este la pen-
sie. „Încă sunt activ, Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” București 
mi-a oferit această posibilitate 
de a lucra în continuare. Nu 
mi-ar plăcea să stau acasă.” 

Unde mai găsești 
un meseriaș bun? 

La OMENIA!
Ce faci când ți se strică 

televizorul, aparatul de radio, 
robotul de bucătărie, dar și 

alte aparate electrice, electro-
cas nice. Apelezi, evident, la 
spe cialistul de la Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” București. 
El este Vasile Ilie, electricianul 
și meșterul nostru bun în ale 
curentului și firelor. Cu orice ai 
veni la reparat, oricât ar fi de 
avariat, este imposibil să nu-i 
dea de cap. Cum sunt prețurile 
comparativ cu restul pieței? 
E vi dent, la jumătate. Un alt ser -
viciu util și necesar membrilor 
noștri este cel de reparații - in-
s  ta lații tehnico - sanitate. Câți 
dintre dumneavoastră n-ați 
avut pro bleme cu vreo țea vă 

care pi cură sau mai rău, care 
s-a spart și v-a inundat casa. Și 
când ai nevoie de un meseriaș 
bun, ia-l de unde nu este. La 
OMENIA găsiți așa ceva, în 
persoana domnului Marcel 
Barbu, instalator sanitar. Prin-. Prin-
tre cele mai solicitate lucrări ve-
nite din partea membrilor sunt 
montările de vase de wc, chiu-
vete, baterii sanitare, robineți 
etc. „Fiind o asociație de aju-
torare a pensionarilor, grija și 
atenția noastră  față de aceste 
persoane sunt mai mari”, ne-a 
declarat domnul Marcel Barbu.  

Ionuț CRIVĂȚ

Pentru dumneavoastră, seniori!
Prin prețurile mici, care nu schimbă 

cu nimic calitatea serviciilor, dimpotrivă,  
asigurăm și pe această cale protecție so-
cială membrilor noștri, pensionari. Spre 
exemplu, repararea unui fier de călcat, 
manoperă – 20 de lei, feon - 15 lei, mașină 

de tocat - 25 de lei, espressor de cafea - 
25 de lei. Montarea unui bazin de WC cos-
tă în jur de 35 de lei, montarea unui robi-
net - 20 de lei. Pentru ascuțirea unui cuțit 
plătești doar 3 lei, în timp ce în altă parte 
scoți din buzunar dublu sau chiar triplu.

Reportajul 
integral îl puteți 

viziona pe 
www.omeniatv.ro
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Ca în fiecare an, repre-
zentanții seniorilor din statele 
membre ale Uniunii Europene 
și-au dat întâlnire la Bruxe lles 
pentru a propune politici publi-
ce europene și naționale care 
să includă oamenii de toate 
vârstele și categoriile so  ciale. 
România a fost repre zen tată 
de domnul Gheor ghe Chioaru, 
președintele Fede rației Națio-
nale OMENIA, orga niza ție 
em blematică a seniorilor din 
România. 

Astfel, în perioada 10-11 
aprilie 2019, membrii Consi-
liului de Administrație al Plat-
formei Europene AGE au 
dez bătut contextul european 
deosebit de important, apro-
pierea alegerilor europene de 
la sfârșitul lunii mai 2019, mar-
cate de teama față de noul val 
al populismului și incertitudini-

le privind retragerea din UE a 
Regatului Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord.  Alegerile 
noului  Parlament  European 
de anul acesta se află la un 
punct de cotitură pentru Uni-
unea Europeană, care trebu-
ie să se reconecteze urgent 
cu cetățenii săi, inclusiv cu 
cetățenii săi în vârstă, care 

reprezintă o pondere din ce în 
ce mai mare a populației UE. 
Pentru a realiza acest lucru, 
UE trebuie să fie condusă 
de cetățenii săi spre acțiuni 
care să încorporeze valori-
le comune de nediscrimina-
re, egalitate și solidaritate. O 
altă problematică importantă 
pentru Platforma AGE și pen-

tru promovarea drepturilor 
vârstnicilor la nivel mondial 
o reprezintă participarea 
Platformei la Grupul de lucru 
al ONU privind îmbătrânirea, 
din perioada 15 - 18 Aprilie 
2019, New York. Grupul de 
lucru reunește statele mem-
bre ale ONU, societatea ci-
vilă și instituțiile naționale 
pentru drepturile omului pen-
tru a examina modalitățile 
de îmbunătățire a respectării 
drepturilor persoanelor în vâr-
stă din întreaga lume.  Astfel, 
înființat în anul 2010, Grupul 
de lucru al ONU privind îm-
bătrânirea (UN OEWG) oferă 
un impuls pentru organizațiile 
neguvernamentale pentru a 
da o vizibilitate mai mare în-
călcărilor demnității persoa-
nelor în vârstă. 

Ionuț ARDELEANU

ROMÂNIA EUROPEANĂ

De-a lungul timpului am 
scris, de nenumărate ori, des-
pre parteneriatele pe care 
le-am dezvoltat cu organizații 
bel giene precum OKRA (o mo -
logul străin al asociației noas-
tre) sau ADR Flandra, fundație 
„umbrelă” implicată în multiple 
proiecte la nivel național și 
internațional. Dom nul Jozef 
Goebels, prie ten vechi pentru 
vârstnicii noștri, a fost prezent 
de mai multe ori, atât în pagini-
le pu bli  cațiilor noastre, și, mai 
pre sus de orice, în rândurile 
noastre, fiind de mai bine de 
doi ani și membru de onoare 
al asociației. Anul trecut, con-
ducerea OKRA (organizație 
bel  giană cu un profil similar 
Asociației C.A.R.P. “OMENIA” 
București), filiala Kampen, 
ne-a vizitat, arătându-se im-
presionată de întreaga noas-

tră activitate și punând bazele 
unui viitor parteneriat de suc-
ces.

Sprijinul primit, dar mai 
ales lecțiile oferite s-au do-
vedit extrem de valoroase. 
De altfel, prietenii noștri sunt 
adepții principiului că este 
cu mult mai bine să înveți un 
om să pescuiască în loc să 

îi dai pește. Istoria relațiilor 
româno-belgiene are la bază 
acest concept aproape biblic 
și s-a dovedit a fi mereu cel 
mai bun lucru de făcut.

Implicați în toate dome-
niile de activitate (sănătate, 
îngrijire la domiciliu, terapii 
ocupaționale, educație) su-
gestiile primite în cursul vi-

zitelor derulate anii trecuți 
au constituit o bază pentru 
proiecte pe care astăzi le 
desfășurăm cu succes. Iar 
acest fapt se datorează atât 
exemplului personal, cât și im-
plicării trup și suflet a întregii 
echipe a Asociației C.A.R.P. 
„OMENIA” București. 

Întreaga apreciere a par-
te nerilor noștri străini nu a 
făcut decât să ne întărească 
tuturor convingerea că per  - 
s  pec tiva conducerii Asocia-
ției C.A.R.P. „OMENIA” Bu-
cu rești de a pune bunăsta-
rea vârstnicului mai presus 
de orice este una corectă 
și că drumul urmat este cel 
mai bun. Tuturor partenerilor 
noștri, români sau străini, le 
mul țu mim și îi asigurăm de 
toată prețuirea noastră!

Alina PERJOIU

Perteneriate de succes

Asociația C.A.R.P. „OMENIA” și partenerii săi

Promovarea drepturilor seniorilor, 
tematică tot mai prezentă 

pe agenda europeană și mondială
Platforma 

Europeană 
AGE



6 Anul IV Nr. 40/2019

21 martie, ziua poeziei. 
Care moment din an pu-
tea fi mai potrivit pentru 
a sărbători două lansări 
de carte? Pentru că da, 
Asociația C.A.R.P. „OME-
NIA” București, a mai avut 
o realizare prin voluntarii/
beneficiarii ei: Cercul lite-
rar, a arătat că trudește în 
slujba sufletului și a fru-
mosului, cu folos! Astfel, 
doamna MARIA CONSTAN-
TIN și domnul MARIAN 
EFTI NOIU, au oferit citito-
rilor fragmente din bogăția 
sufletului domniilor lor, ma-
terializate în câte o carte! 

Volumul de versuri LA 
PAS PRIN SUFLETUL MA-
RIEI, este o plimbare în chiar 
sufletul sensibilei doamne, 
care deși octogenară, a prins 
în vers fiorul și gingășia iubirii, 
cu o putere de redare a sen-
timentului, pe care l-am mai 
întâlnit doar la Eminescu! E 
un volum de versuri care me-
rită un loc în biblioteca dum-
neavoastră! Iar CASA FĂRĂ 
UMBRĂ, volumul de proză al 
domnului Eftinoiu, vorbește 
despre vremuri apuse, dar a 
căror amintire e păcat să se 
piardă! Evenimentul s-a bu-
curat de audiență, invitați 
de marcă și multă, multă 
susținere din partea Centru-

lui de Zi C.A.R.P. „OMENIA”, 
care a asigurat nu numai 
spațiul, o mică tratație, dar și 
multe încurajări atât din par-
tea domnului director Bajku 
Mihai, cât și a întregului per-
sonal care se ocupă de pro-
grame sociale: doamna Ga-
briela Anghelina, Iulia Nemeș, 
și nu numai!! Toți membrii mi-
cului nostru cenaclu, au trăit o 

clipă de răsfăț, oferită de toți 
cei prezenți.

Oaspeți de seamă, printre 
care doamna Valentina Spâ-
nu, Președinte al Asociației 
Credință și Demnitate și ma-
nager la Facultatea de Te-
ologie Ortodoxă „Justinian 
Patriarhul” din București, 
domnul Robert Andronescu, 
Șef Serviciu Programe și 

Proiecte. Un moment sensi-
bil și deosebit de tonic, a fost 
adus de Directorul General 
al Clubului Seniorilor din Mu-
nicipiul București, doamna 
Alexandra Dobre, care, prin-
tr-un discurs clar și minunat, 
printr-o exprimare sim plă, 
caldă și deschisă, a apreciat 
munca C.A.R.P.-ului, și mai 
mult decât atât, a promis o 
frumoasă colaborare. Nu 
pot să nu amintesc discur sul 
domnului președinte al Aso-
ciației C.A.R.P. „OMENIA” 
București, inginer Gheorghe 
Chioaru, care prin cuvintele 
de apreciere față de activita-
tea noastră, ne-a făcut odată 
în plus să simțim că suntem 
copiii unei mari familii, pe 
care trebuie s-o facem să fie 
mândră că ne are!

Mulțumim lui Dumnezeu 
că a lăsat un loc atât de pri-
mitor precum Centrul de Zi al 
Asociației C.A.R.P. „OMENIA” 
București. Vă mul țu mesc și 
dumneavoastră cititorilor care 
v-ați coborât privirea asupra 
acestor rânduri, alăturându-
vă astfel bucuriei noastre. De 
asemenea, urez Cercului Li-
terar zile multe și prolifice. Cu 
credință și speranță într-un vi-
itor bun să așteptăm Sfintele 
Sărbători Pascale. 

Lucia Bădiță SECOȘANU

CENTRUL DE ZI

Pe data de 25 noiembrie 
1952, în comuna Dănciulești 
Județul Gorj, vedea lumina 
zilei micuța Elisabeta. La 
vremea aceea, nici ursitoa-
rele nu cred că știau că va 
deveni o doamnă cochetă, 
cu mult bun gust, care va fi 
la rându-i mămica unui bă-
iat ce-și va căuta norocul 
prin țări străine! Acum fosta 
fetiță este pensionară, după 
dreapta lege, și 25 de ani de 
lucru în cadrul Întreprinderii 
AURORA, unde a făcut de 
toate: simplu muncitor, la 

controlul tehnic de calitate, 
dactilografă, etc.! A făcut ce 
i s-a cerut. Acum, se duce 
să-și vadă băiatul, când 
se poate, sau grădinărește 
cu drag în căsuța ei „de la 
țară” pe care a cumpărat-o 
fiind mare iubitoare de na-
tură. În rest, stă cu noua sa 
familie, a OMENIEI, unde 
de aproximativ șase ani 
este membră voluntară în 
corul SENIORII OMENIEl, 
al C.A.R.P.-ului cu același 

nume. Se zice că, timpul 
nu iartă pe nimeni, dar pe 
doamna Elisabeta o cam 
ocolește! Este o drăguță, 
care preferă să cedeze în 
fața unui eventual conflict, 
chiar dacă dreptatea este 
de partea ei! Este, așa cum 
am zis, o scumpă! De altfel, 
acesta este și sfatul dom-
niei sale pentru cititori: SĂ 
FIE TOLERANȚI! Iubește 
plimbările, spectacolele de 
teatru, și în general să soci-

alizeze. Prezență odihnitoa-
re este genul de persoană 
pe care dorești s-o ai ală-
turi! Iubește-ne așa cum te 
iubim și noi dragă Elisabeta. 
(Lucia Secoșanu)

PORTRET DE SENIOR

ELISABETA FLOROIU

La Cercul de Literatură, dublă lansare de carte 

Ziua poeziei, ziua bucuriei!
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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 OMENIA 
pentru a putea benefi-
cia 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 54.000 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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UN SENIOR DE NOTA 80 PLUS

Nu cred că există anga-
jat al asociației noastre sau 
membru care să nu-l cu-
noas că pe domnul Nicolae 
Dumitru, sau nea Mitică, așa 
cum i se spune. Este deca-
nul de vârstă al salariaților 
și casierilor zonali, iar la cei 
aproape 87 de ani ai săi, nu 
s-ar da pe un tinerel. Activita-
tea continuă, asta îl menține 
într-o formă de invidiat. Din 
2005, membru al Asociației 
C.A.R.P. “OMENIA”, iar 
din 2010 casier zonal, Nea 
Mitică este precum argintul 
viu: îmbrăcat ireproșabil, cu 
geanta pe umăr, plină cu zi-
are, contracte, pliante, meto-
dologii, tot timpul în căutarea 
de membri noi, al căror nu-
măr se ridică acum la pes-
te 400. La OMENIA îi place 
disciplina, corectitudinea, 
co  lectivul de nota 10 dedicat 
întru totul ajutorării vârstnici-
lor și, bineînțeles, coducerea 
asociației în frunte cu dom-
nul președinte Gheorghe 
Chioaru, fără de care nimic 
n-ar fi fost posibil. Fiecare 
dimineață este pentru mine 
un nou început atunci când 
vin aici, la „OMENIA”, ne 
mărturisește. O nouă zi, noi 

membri! Care este secretul 
lui nea Mitică, îl întrebăm. 
Iar domnia sa ne spune că 
nu are niciun secret, pur și 
simplu ”mă axez foarte mult 
pe comunicare și publicitate. 
Indiferent unde mă duc, nu 
plec fără să am la mine zia-
rul Omenia și pliante. Astfel 
intru în vorbă cu oamenii și 
încep să le povestesc despre 
asociația noastră și despre 
avantajele pe care le ai dacă 
devii membru. Comunicarea 
este totul”, concluzionează 
domnul Nicolae Dumitru. Jos 
pălăria și din partea noastră 
pentru un exemplu de îmbă-
trânire activă și demnă.

Ionuț CRIVĂȚ

Nicolae Dumitru, decanul 
de vârstă al casierilor zonali

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?

Alege un cocktail 
de sănătate!

Punctul de distribuție al produselor 
naturiste HOFIGAL din cadrul Asociației 
C.A.R.P. „OMENIA” București vă propu-
ne o serie de produse de succes în rân-
dul vârstnicilor, fără adaos comercial și 
pentru toate buzunarele. Un cocktail de 
sănătate pentru afecțiunile dumneavoas-
tră: REGLACID pentru îmbunătățirea 
digestiei și buna funcționare a tractului 
gastro-intestinal, menține aciditatea gas-
trică în limite normale și are rol de a pro-
teja mucoasa gastrică; MAG-ANGHINAR 
– susține funcționarea normală a siste-
mului hepato-biliar și a funcției secretorii a bilei, regenera-
rea celulelor hepatice, ajută la eliminarea toxinelor din orga-
nism; REDIGEST- contribuie la buna funcționare a tubului 
digestiv și a organelor anexe (ficat, pancreas), împiedică for-
marea calculilor biliari, normalizează nivelul colesterolului și 
zahărului din sânge. 

ATENȚIE! S-a prelungit termenul de depunere

Nicolae Dumitru


