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preacinstiților bărbați din
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Alege ziarul nr. 1 al seniorilor din România

SUPER OFERTA DE TOAMNĂ 
TE AȘTEAPTĂ LA „OMENIA”

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

toate categoriile de solicitanți: 

împrumuturi de 8 ori cotizația,
cu o dobândă de 0,17% - 1,17% pe lună.

OMENIA îți dă banii pe loc sau a doua zi! 

 

NOU

DIN SUMAR

„O călătorie către egalitate”
pag. 3

„Speranță și sănătate 
pentru seniori”! pag. 4

Președintele Asociației C.A.R.P. „OMENIA”, domnul Gheorghe Chioaru:

„Au trecut 30 de ani de la Revoluția 
din decembrie 1989, iar pensionarii 

o duc din ce în ce mai greu”! 

Viața pensionarilor este 
din ce în ce mai grea, în ciuda 
promisiunilor și procentelor 
adăugate la pensie, infime, 
în raport cu prețurile și cos
tu rile existenței de zi cu zi 
care cresc exponențial. Să fii 
pensionar în România anului 

2019 nu mai reprezintă o 
mândrie, ci o fatalitate.

Întrun interviu acor dat ce
lui mai mare coti di an național, 
Evenimentul Zilei, președintele 
Aso ciației C.A.R.P. „OMENIA” 
Bu curești și al Federației Na
ționale „OMENIA” a C.A.R.P.

urilor din România, domnul 
Gheorghe Chioaru, face o 
radiografie lucidă și reală a 
societății românești, prin pris
ma problemelor cu care se 
confruntă persoanele de vâr
sta a treia. 

(Continuare în pag 2)  

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

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!

AVANTAJELE ÎNSCRIERII LA OMENIA
Str. Amurgului, Nr. 53, Sector 5, București și prin casierii zonali
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Crește sau nu punctul de 
pensie de la 1 septembrie? 
Răs punsul este așteptat cu 
sufletul la gură de peste cinci 
milioane de pensionari. Politi
cienii spuns că da, bătrânii vor 
să vadă modificarea pe cupo
nul de pensie. Dacă punctul de 
pensie se va majora este un lu
cru bun, susține, întrun in terviu 
acordat pentru Eveni mentul 
Zilei, președintele Aso ciației 
C.A.R.P. ”OMENIA” Bu cu rești, 
domnul Gheorghe Chioaru, 
însă doar cu o condiție.

EVZ: La ce anume vă 
referiți când susțineți că 
doar cu o condiție este 
bine dacă se majorează 
punctul de pensie?

Gheorghe Chioaru: Punc
tul de pensie trebuie majorat 
pentru că pensionarii din Ro
mânia sunt foarte săraci, dar 
să nu scumpească alimen
tele. De obicei așa se întâm
plă. Cresc salariile și pensiile, 
crește și prețul la mâncare. Au 
trecut 30 de ani de la Revoluția 
din decembrie 1989, iar nivelul 
de trai al pensionarilor nu sa 
îmbunătățit deloc. O duc din 
ce în ce mai greu.

Era mai bine pe timpul lui 
Ceaușescu? Asta vreți să 
spuneți?

Ceaușescu nu ne dădea 
mâncare, iar programul la te
levizor era unul amărât, acum 
mâncare se găsește pe toate 
drumurile, dar nu sunt bani pen
tru aprovizionarea populației. 
Cu o pensie de 600700 de lei 
lunar se moare de foame. Iar 
pe medicamente, bătrânii dau 
toți banii. E foarte greu.

Ce pensie ar trebui să aibă 

lunar un pensionar din 
România ca să trăiască 
decent? Să își poată cum-
păra și medicamente?

În jur de 4.5005.000 de lei. 
Eu așa apreciez, dar sunt sla
be șanse ca un pensionar să 
ajungă să aibă o asemenea 
sumă. Deși merită.

Nu e totuși mult, în con-
dițiile în care mulți anga-
jați câștigă acești bani în 
două sau trei luni?

Ar fi logic să câștige atât, 
pentru că pensionarii de as
tăzi sunt cei care au făcut ieri 
obiectivele industriale cu care 

România se mândrește. Țara 
noastră era o forță în acest do
me niu. Chiar dacă mulți lau 
hulit pe Ceaușescu, ceea ce 
sa făcut pe timpul domniei 
sale, că a fost ca un domn, ca 
un rege, nu sa mai făcut nică
ieri, iar dacă mai rămânea doi
trei ani la putere, Bucureștiul 
era port la Dunăre.

De când sunteți preșe din-
tele Asociației C.A.R.P. 
„OME NIA” București ați 
reușit să înfiintați 44 de 
servicii sociale, toate me-
nite să vină în sprijinul 
persoanelor vârstnice, 
pe lângă multe alte lu-

cruri caritabile pe care le 
faceți pentru bătrâni. Și 
sunteți recunoscut pen-
tru faptul că îi ajutați pe 
cei sărmani. Mai doriți să 
înființați și alte servicii?

Mulți bătrâni pe care Aso
cia ția C.A.R.P. „OMENIA” Bu
cu rești îi ajută locuiesc la case, 
case mai amărâte, îmi spun că 
nare cine să îi ajute să curețe 
coșul de fum. Mulți se încăl
zesc la sobe pe lemne. Vreau 
să angajez un coșar care să 
facă acest lucru, însă nu gă
sesc. De 4 ani tot caut și nimic.

Ați mai reușit să avan sați 
cu proiectul cantinei so-
ciale?

Prea puțin, pentru că nu 
sunt bani, însă voi continua 
acest proiect. Deocamdată 
am reușit să pavăm curtea 
unde vrem să ridicăm această 
cantină. Am cerut sprijin pes
te tot, dar nimic deocamdată. 
În această cantină vor bene
ficia de mâncare caldă 300 
de persoane deplasabile, iar 
pentru alți 300, nedeplasabili, 
angajații OMENIA le vor duce 
mâncare acasă. Asta doresc 
să fac, însă am nevoie de spri
jin din partea tuturor celor care 
vor să îi ajute pe bătrâni.

Ați fost ales să conduceți 
pentru încă patru ani Fe-
de rația Națională „OME-
NIA” a Caselor de Ajutor 
Reciproc ale Pensionari lor 
din România. Cum ve deți 
viitorul acestei fede ra ții?

Depinde foarte mult de 
ceea ce se întâmplă cu punc
tul de pensie, depinde de cum 
vor trăi pensionarii în perioada 
următoare. Bătrânii ar putea 
ieși în stradă, ceea ce nu sa 
întâmplat niciodată.

INTERVIU
Președintele Asociației C.A.R.P. „OMENIA”, domnul Gheorghe Chioaru:

„Au trecut 30 de ani de la Revoluția 
din decembrie 1989, iar pensionarii 

o duc din ce în ce mai greu”! 
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Deși se știa câte ceva,
nimeni nu avea curajul să
spună, nu voia să supere
pe băieții deștepți care se
ocupaucuașaceva.

Autoritățile minimali
zau efectele, se făceau că
nu observă pentru că era
mai comod așa, poliția nu
se mai dă jos din autotu
risme, poliția de proximi-
tatenuapreluatatribuțiile
sectoristului, poliția locală
a luat salarii grase dar
nu și atribuțiile de la cea
națională, iar “locala” cu
“naționala” și “rutiera” nu
conlucrează.

Liderii sindicatelor din
poliție,devenițipestenoap
te formatori de opinie, au
acaparatspațiulpublicjus-
tificândpuerilșiapărândpe
ceicarenușifacdatoria.

Dar, și procurorii, sub
lupa nemiloasă a opiniei
publice, sunt taxați pentru
lipsădecompetență,neim-
plicare sau fraternizare în
truinteresecupolițiștiico
rupțișiinterlopiidinfruntea
rețelelor mafiote că doar
este un stat mafiot, nea

spuso un fost președinte
care lacreatșiperpetuat,
timp de 10 ani.

Desigur, toate aces-
tea nu se întâmplau dacă
nu existau politicienii cei
corupți, de la nivel local
și central, care numesc în
funcții prieteni, procurori
și polițiști obedienți și așa
ajungsăfieprotejaterețele
mafiotedetraficanțidemi-
nore,dedrogurișichiarde
arme.Dacătimpde4aniși
jumătate țara a fost îngro
zită de zornăitul cătușelor
delaieșireadinDNA,acum
esteîngrozităderețelelede
traficanțidecarnevie.

Aceasta este imaginea
dramaticăaRomâniei,după
30deanidedemocrație,15
aniînNATOși12aniînUE.

Cetățenii siderați dau
vinabapeeducație,bape
justiție, ba pe legislație,
ba pe sărăcie. Însă dacă
privimmaiatent lucrurile,
vom vedea că în această
situație sa ajunspornind

de la neglijarea lucrurilor
simple și chiar a celor
mărunte.Americanul Mal
colmGladwell în lucrarea
“The tipping point” vor
bește despre “teoria fe-
restrelor sparte” potrivit
căreia dacă se sparge o
fereastră la o casă și ni-
meninuorepară,oamenii
caretrecpeacolovortrage
concluziacănimănuinui
pasășicănimeninueste
răspunzător. În curând și
alte ferestre vor fi sparte,
iarsentimentuldeanarhie
dinclădiresevarăspândi
pe stradă, transmițând
semnalulcăoriceesteac-
ceptabil.

Teoria ferestrelor spar-
te, atribuită criminaliștilor
JamesQ.WilsonșiGeorge
L. Killing este o teorie a
criminalității endemice și
a delicvenței contagioase,
folosită cu succes în New
York. Acolo, primarul Ru-
dolph Giuliani,  a intrat
în istorie prin rezultatele

obținute în marea metro
polă americană de dimi
nuare drastică a acestor
fenomene și redarea sigu
ranțeicetățenilor.

La noi sau înmulțit fe-
restrelesparteîncâtnicinu
seștie,șinicinusevreasă
fieînlocuiteșipăzite.

Cuunprocurorgeneral
incoruptibil și procurori
autonomi, cu judecători
cu robă și fără glugă, cu
ministru de interne și mi
nistrualapărăriicustagiul
militar efectuat și profesii
cu aplicabilitate în dome-
niile respective am mai
aveao șansă, cu condiția
ca politicienii săi ajute 
sășifacătreaba.

Poliția, jandarmeria, ar
mata, serviicile secrete
au acele atribuțiuni care li
se dau de politicieni prin
legi,legisubsecvente,nor
me,procedurișicaresunt
controlate, de aceeași po
liticieni, privind modul de
aplicare, sancționate, pe
depsite, reorganizate, re-
structuratedacăestecazul.

Altfel, rămânem o casă
aferestrelorsparte.

(urmare din pagina 1) EDITORIAL

România,casaferestrelorsparte

Ziua Internațională a Per
soanelor Vârstnice se apro pie 
cu pași repezi, iar anul acesta, 
tema aleasă de Organizația 
Națiunilor Unite pentru cele
brarea zilei de 1octombrie este 
„O călăto rie către ega litate”, 
aliniat la Obi ectivul 10 de Dez
voltare Durabilă care își pro
pune să reducă ine ga lită țile. 
Create de către Or ga nizația 
Națiunilor Unite, obiectivele de 
dezvoltare durabilă sunt un set 
de ținte legate de dezvoltarea 
internațională pe viitor și pro
movate la nivel mon dial.

În acord cu aceste ținte 
glo bale, Platforma Europeană 
AGE a inițiat campania #Îmbă
trânire Echitabilă și a dezvoltat 
un set de instrumente pentru 
a ajuta asociațiile de seniori 
în organizarea unor acțiuni în 
perioada 30 septembrie  6 oc
tombrie. 

Campania #Îmbătrânire 
E chi tabilă are ca scop creș

terea gradului de conștientizare 
despre discriminarea legată de 
vârstă ca un fenomen pericu
los și dăunător care îmbracă 
forme diversificate. În acest 
an, inițiatorii campaniei își pro
pun schimbarea modului în 

care sunt percepute persoa
nele în vârstă și îmbătrânirea 
în societățile noastre. Astfel, 
campania din acest an va avea 
ca scop distrugerea stereoti
purilor legate de persoanele 
în vârstă ca fiind pasive și de

pendente prin activism vizibil 
chiar de către seniori! Mesajul 
cheie al campaniei este că dis
criminarea pe motive de vârstă 
poate duce la marginalizarea 
persoanelor în vârstă, să răcie 
și abuz și are efecte negative 
asupra sănătății.

Printre activitățile pro puse 
de inițiatori în perioada campa
niei #Îmbătrânire Echitabilă se 
numără: conferințe de presă, 
grupuri de discuții în comuni
tate, marșuri sau flashmoburi 
în spații publice, expoziții foto 
în care persoanele vârstnice 
pot avea un cuvânt de spus 
sau pot împărtăși  o imagine 
a îmbătrânirii cu care se ra
portează, campanii de social 
media etc.

Ionuț ARDELEANU

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

„O călătorie către egalitate”
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Bucuroși de oaspeți!

Din țara lui Shakespeare, la 
Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București

Asociația C.A.R.P. �OME�OMEOME
NIA” București, precum și Fe
derația Națională „OMENIA”, 
șiau de pă șit condiția de sim
ple or ganizații reprezentative 
ale vârstnicilor. Au devenit un 
fenomen la nivel internațional 
prin proiectele și activitățile 
desfășurate pentru și în spri
jinul vârstnicilor din România.  

La începutul acestei luni 
o delegație impresionantă a 
reprezentanților Cooperativei 
Uniunilor de Credit din Marea 
Britanie sa aflat în România 
la invitația Uniunii Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Salariaților 
din România (UNCARS), în 
cadrul unui pro iect derulat prin 
programul Erasmus+.  Priete
nii noștri de la UNCARS sau 
gândit să ne facă și să le facă 
o surpriză, aducândui în mi
cul oraș „OMENIA”. 

Serviciile sociale, 
motiv de mândrie 

Mai precis, pe 1 august 
au fost vizitate Federația 
Națională „OMENIA” a Ca
selor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România 
și Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor „OMENIA”. De
legații englezi au fost impre
sionați de programele de 
asis tență socială (asistență și 
îngrijire la domiciliu), de asis
tență medicală, de prestări
le de servicii: reparații, ser
vice la aparatura electronică 
și electrocasnică, croitorie, 
repa rații încălțăminte, frizerie
coafor, tâmplărie, lăcătușerie, 
reparații și mentenanță la in
stalațiile sanitare etc. De ase
menea au apreciat activitățile 
de petrecere a timpului liber, 
acțiuni culturale, excursii, pe
lerinaje pe care le organizăm.

Suntem mai mult decât 
onorați de vizita oaspeților pe 
care iam primit, care au tre

cut pragul asociației noastre 
animați de dorința schimbului 
de experiență, de a cunoaște 
aspecte importante ale acti
vi tă ților pe care OMENIA le 
desfășoară în beneficiul mem
brilor săi.

La Omenia, punctul 
culminant al vizitei 
delegației engleze
De apreciat deschiderea 

și interesul pe care lau ma

nifestat oaspeții noștri, opti
mismul și buna dispoziție. Ei 
neau mărsturisit că, din toate 
organizațiile pe care leau vi
zitat în cadrul acestui schimb 
de experință, aici, la Asociația 
C.A.R.P. „OMENIA” București, 
sau simțit cel mai bine, aces
ta fiind cel mai important 
punct al vizitei lor în România. 
“Ne-ați arătat cum uniunile 
de credit cooperează pentru 
binele comunităților pe care 

le reprezintă. Vă mulțumim 
pentru os pitalitate și, oricând, 
am putea să ne integrăm și să 
lucrăm într-o organizație pre-
cum cea a dumneavoastră. 
Suntem foarte impresionați de 
tot ceea ce faceți pentru vârst-
nici, la noi nu se întâmplă așa 
ceva.” Nu este o declarație de 
complezență, ci una sinceră, 
pentru care le mulțumim și îi 
mai așteptăm. 

Ionuț CRIVĂȚ
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Potrivit www.sectorul
4news.ro Cartierul Berceni, 
din sudul Bucureștiului, deși 
este cu mult mai puțin faimos 
decât alte părți ale Capitalei, 
își începe povestea cu sute 
de ani în urmă.

În 1701, principele Rá
kóczi fugea din închisoare cu 
ajutorul soției sale. Ajungea în 
Polonia unde se în drăgostea 
de o altă femeie – prințesa 
Sieniawaska. Dar această 
poveste îi va aduce numai 
probleme: în 1703, împăra
tul austriac îi declara război. 
Fără niciun sprijin, Rákóczi 
cere ajutor prietenului său, 
Bercsényi. Acesta îi dă bani, 
îl ajută să își facă o armată, 
ba chiar face o călătorie până 
la Paris pentru a cere o sumă 
de bani regelui Ludovic. Aju
torul financiar al regelui nu 
va sosi însă niciodată, din 

acest motiv Rákóczi va pier motiv Rákóczi va pier
de războiul, iar armata lui se 
va risipi: unii se predau, alții 
ajung în Banat. O ceată de 
husari berceni, din această 
armată, se retrag la sud de 
București, fiind condusă de 
groful Miklós Bercsényi. Voie
vodul Țării Românești, ConȚării Românești, Con Românești, Con
stantin Brâncoveanu, pentru 
ai pacifica și păstra în slujba 

sa, le dă o bucată de pământ 
dincolo de Mănăstirea Văcă
reşti, unde aceștia își vor alîși vor al vor al
cătui un sat. Din cei stabiliți 
aici, rămășițe ale armatei lui 
Bercsényi, nea rămas și un 
nume: Berchenyi la francezi, 
Berceni la noi. Cartierul Ber la noi. Cartierul Bera noi. Cartierul Ber
ceni împreună cu artera care 
îi poartă numele, Șoseaua 
Berceni, sa construit după 

anul 1945. În perioada co
munistă întreaga zonă a fost 
afectată de demolări.

Teritoriul pe care sa dez
voltat actualul cartier Berceni 
reprezintă partea sudică a 
fostei comune Șerban Vodă, 
din vecinătatea fostelor loca
li tăți Progresul și Apărătoși Apărăto Apărăto
rii Patriei. Până când a fost 
începută, în 1960, ridicarea 
car tierului de blocuri, zona 
avea aspect de mahala bucu
reșteană interbelică, cu mult 
teren liber, locuințele având 
un singur nivel. În viziunea 
urbanistică specifică epocii, 
Berceniul a fost gândit ca un 
cartierdormitor pentru oa
menii muncii care construiau 
socialismul pe noua platformă 
industrială din partea sudică a 
Bucureștiului – IMGB, precum 
și în uzinele „Timpuri Noi�, veîn uzinele „Timpuri Noi�, ve uzinele „Timpuri Noi�, ve
chile ateliere Lemaitre.

Bercenii, de la tabără de husari 
și până la cartierul socialist

E mare lucru să aduci o 
rază de speranță pe chipurile 
brăzdate de ani și de suferințe, 
iar asociația noastră, alături 
de parteneri inimoși, nuși 
dezminte numele și menirea.

Acela de OMENIA și de 
ajutorare a seniorilor aflați în 
suferință. Vârstnici din Bu

curești, dar și din zonele li
mitrofe, aflați în risc social, 
cu sau fără aparținători și cu 
pensii de mizerie după o viață 
întreagă de muncă, sunt be
neficiari ai programului de 
asistență socială derulat de 
Asociația C.A.R.P. „OMENIA” 
Bu curești în parteneriat cu 

United Way România  pro
iect comun cu titlul sugestiv 
„Speranță și sănătate pentru 
seniori” prin care, primesc vi
zita unei echipe multidiscipli
nare formată din asistent soci
al, medic și asistent medical. 
Prin acest proiect desfășurat 
alături de United Way, vârst

nicii primesc pachete în care 
se găsesc alimente și produ
se de igienă, iar un medic ge
neralist îi consultă (tensiune, 
glicemie etc.), le eliberează 
rețete, le oferă sfaturi medica
le pentru îmbunătățirea stării 
lor de sănătate. 

Alina PERJOIU

„Speranță și sănătate 
pentru seniori”!

Asociația C.A.R.P. OMENIA 
București împreună 

cu United Way România

Povești 
ale vechiului 

București
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Despre activitățile care se 
desfășoară în căsuța de po
veste din str. Oltului nr. 4, am 
tot povestit. Dar, vedeți dum
neavoastră, acolo este un fel 
de școală, unde seniorii învă
țăcei își dezvoltă abilitățile la 
cote nebănuite! Acest lucru 
este posibil prin susținerea 
per manentă a salariaților Cen
trului de zi, (asistenți sociali 
cu pregătire de specialitate), 
care caută permanent cola
borări și încheie parteneriate 
cu alte asociații, în vederea 
lăr girii orizontului activităților 
noastre, care să aducă recu
noașterea valorilor ce sau 
năs cut în această școală a 
redescoperirii și a reîntineri
rii! Colaborarea cu asociația 
GEAC, patronată de domnul 
Radu Meiroșu este deja un 
fapt cunoscut devenit firesc, 
care a adus bucurie tuturor 
prin participare la târguri de 
carte, a sponsorizat diverse 
dorințe în cadrul programului 
„Visele bătrânilor”, și mai nou 
nea încurajat să participăm la 
programespectacol de kara

oke, unde seniorii noștri sau 
distrat negândit de mult și fru
mos!

Cumva, în timp, activitățile 
Centrului de Zi au atras aten
ția și altor asociații printre care 
și Centrului pentru Dialog, 
susținut de Primăria Capitalei, 
cu care sa semnat un pro
gram de parteneriat, pentru ca 
activitățile celor două asociații 
să se promoveze și să se sus

țină reciproc. Tânărul partene
riat a dat deja roade astfel, la 
concursul de pictură organizat 
de Grupul pentru Dialog al 
Primăriei Capitalei, sub aten
ta supraveghere a doamnei 
Spânu Valentina, dintre cei 
opt par ticipanți, doamna Car-
men Caraman (foto), mem
bră a Cen trului de Zi C.A.R.P. 
Omenia, a avut fericirea să fie 
apreciată și să obțină premiul 

întâi! Tot în cadrul colaboră
rii cu Centrul pentru Dialog, 
Centrul de Zi „OMENIA”, a 
fost invitat la excursii în țară, 
oferite de către Primărie, ce 
cu prind transport, o masă și 
intrarea la obiectivele vizitate 
gratis, lucru care nu poate fi 
decât nespus de apreciat de 
către seniori, oameni cu veni
turi nedrept de mici!  
LUCIA BĂDIȚĂ SECOȘANU

CENTRUL DE ZI

Pentru a descrie per
so nalitatea domnului Efti
noiu, cuvintele sunt fără 
sub stanță! Sunt doar niște 
vorbe care nu pot spune tot 
adevărul cuprins întro peruprins întro per
sonalitate complexă, plină 
de valori multiple. Născut în 
județul Buzău, sat Coțatcu 
în anul 1958 (25 februarie), 
are în viață, un singur drum: 
evoluția! Face școala pro
fesională de trei ani, apoi 
Liceul Industrial de Mecani
că la București, autodidact, 
iubitor de frumos, călătorii, 
natură. Este pasionat de te
nis de câmp, călătorii, dar 
și de literatură! Și astfel, 

lumea domniei sale devi
ne mai bogată, mai plină, 
șii oferă noi și noi orizonturi 
pe care dorește să le atin
gă! Și dacă nu reușește cu 
pasul, o face cu imaginația. 
Domnul Marian Eftinoiu sa 
alăturat Centrului de Zi, în 
cadrul atelierului de creație 
literară „Cenaclul SENIO
RII OMENIEI”, căruia îi face 
cinste și unde este un exce
lent mânuitor al condeiului. 
Iar gândurile sale săpaten 
cuvânt rămân un îndemn și 
stârnesc în cititor o dorință 

vie de a trăi acele fapte!... 
Cartea sa „Casa fără umbră” 
scrisă la îndemnul fiicei sale 
de care este nespus de mân
dru, este o elocventă dova
dă a talentului de narator al 
faptelor reale, dăruindule 
fiorul trăirii… Despre omnul 
Marian Eftinoiu, trebuie să 
mai spun că este un român 
cu „R”(majusculă) iubitor de 
tradiție, cu respect pentru 
eroii neamului și cu o viziune 
sănătoasă despre ceea ce 
ar trebui să însemne actul 
politic întro țară. La cererea 

mea de a dărui un sfat pentru 
cititori, domnia sa a spus:„să 
fie mai aproape de natură, 
de semeni și mai atenți la 
ceea ce se petrece în jurul 
lor”. (L. B. Secoșanu)

PORTRET DE SENIOR

MARIAN EFTINOIU

Munca este apa vie 
care aduce o nouă tinerețe

O nouă viață la vârsta a treia
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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

Vă punem la dispoziție datele de contact ale casierilor zonali 
(numerele de telefon le găsiți pe site-ul www.carp-omenia.ro) și 
adresele punctelor de lucru. Astfel, vă așteptăm la:

r    AUTOGARA RAHOVA, Sector5– 
  0766.180.330;

r  ALEEA SANDAVA nr.2,Sectorul6, ZONA 
PRELUNGIREA GHENCEA – 0752.001.409;

r  INTRAREA SIMBOLULUI nr.11,Sectorul3, 
ZONA MALL VITAN – 0752.001.448;

r  Str. IZVORUL RECE nr. 3, bl. S14, 
sc. B, ap. 3, Sector 4 - 0752.001.416;

r  Str. FĂUREI nr. 1, bl. P11, ap. 28, 
Sector 1 - 0752.001.441.

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 radiotv, 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

lacelmaiavantajospreț!
Vă așteptăm la sediul CENTRULUI DE ZI din 

Str. Oltului Nr. 4, Sector 5Cont 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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Alege un cocktail 
de sănătate!

Punctul de distribuție al produselor naturiste
HOFIGAL din cadrul Asociației C.A.R.P. „OMENIA”
București vă propune o serie
deprodusedesuccesînrândul
vârstnicilor,fărăadaoscomer-
cialșipentrutoatebuzunarele.
Uncocktaildesănătatepentru
afecțiuniledumneavoastră:RE-
GLACID pentru îmbunătățirea
digestiei și buna funcționare a
tractului gastrointestinal, men
ține aciditatea gastrică în limite
normale și are rol de a
proteja mucoasa gastri-
că; LICOPROSTAT PLUS
susține funcționareanor
mală a prostatei, cu ac
țiune benefică și asupra
căilor urinare; Coenzima
Q10 în ulei de cătină, un
cardiotonic, antioxidant,
încetinește îmbătrânirea
pielii,energizantcelular.

S-au mai deschis 
două casierii!

Recent, Asociația C.A.R.P. „OMENIA” Bu-
curești șia deschis DOUĂ NOI CASIERII 
înSECTORUL 1,peStr.Făureinr.1,Bl.P11, 
Ap.28,interfon28.Detaliilatel.0752.001.441.
Mijloacedetransport65,86,112,331(stația
PAJURA)șiSECTORUL 4,peStr.IzvorulRece
nr.3,Bl.S14,Sc.B,Ap.3,Parter,interfon003.
Detalii la tel. 0752.001.416.Mijloacede trans-
port76,381,116,141(stațiaBrâncoveanu).

r HOTEL TINERET NEPTUN, preț 60 de lei pe zi/ca-
meră, 90 de lei pe zi/apartament. 
r COMPLEX AMIRAL, COSTINEȘTI (Str. Tineretului 
nr. 2, cca 150 m de plajă) preț cameră 70 de lei/zi, preț 
apartament 160 lei/zi. Un sejur variază între 450 și 820 de 
lei. Opțional aer condiționat.  
r VILA CRISTAL, COSTINEȘTI (str. Tineretului nr. 
112), pre țuri între 450-820 de lei/sejur în funcție de pre
ferință, cameră sau apartament. Camerele au baie proprie, 
televizor, minifrigider, iar în curte se află grătar și foișor.

VĂ INVITĂ ÎN VACANȚĂ

OFERTELE TURISTICE
ale Asociației C.A.R.P. “OMENIA” București

Pentru cei care 
iubesc marea, 

ofertele sunt mai mult 
decât generoase. 

Sejurul este de 6 zile 
și 5 nopți, la cele trei 
locații din Costinești, 

respectiv Neptun.

Pentru mai multe detalii vă așteptăm la sediul nostru din 
Strada Amurgului Nr. 53, Sector 5, sau la telefon 0752.001.419

Excursie, 28 SEPTEMBRIE, plecare la ora 06.30, 
în județul Vrancea (Focșani) la 

Mănăstirile RECEA, COTEȘTI, DĂLHĂUȚI.

.


