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DESPRE CSMB

 Centrul pentru Seniori al Municipiului
București, înființat prin H.C.G.M.B. nr. 336/2017
cu modificările și completările ulterioare,
implementează proiecte de interes public în
vederea stimulării contribuției sectorului non-
profit la creșterea și încurajarea participării
active a persoanelor de vârsta a treia la viața
comunității și își propune organizarea,
realizareași desfășurarea, în regie proprie sau
în parteneriat cu alte instituții publice, de
acțiuni, proiecte și programe educaționale,
sociale, culturale și de voluntariat, destinate
persoanelor care au împlinit cel puțin 50 de
ani, cu domiciliul sau reședința în municipiul
București, care să respecte identitatea,
integritatea și demnitatea persoanelor
vârstnice.

MISIUNEA
NOASTRĂ

       Ne dorim să contribuim activ și permanent
la îmbunătățirea calității vieții seniorilor
bucureșteni prin implicarea în activități ce au
caracter recreativ, cultural- educativ, cultural-
religios, socio-cultural și socio-medical,
precum și sprijinirea acestora prin măsuri
concrete de ajutor pentru persoanele aflate în
stare de vulnerabilitate.
 Activitățile desfășurate stimulează
menținerea capacităților fizice și intelectuale
ale persoanelor care au vârsta de cel puțin 50
de ani împliniți, iar prin programele și
proiectele derulate se urmărește atragerea
interesului acestei categorii de vârstă să
participe la diverse forme de manifestări care
le va revigora viața socială în scopul adoptării
unui stil de viață sănătos la vârsta a treia. În
vederea atingerii obiectivelor propuse
promovăm în rândul seniorilor bucureșteni
principii necesare a fi adoptate în vederea
menținerii calității vieții și sănătății, și anume:
implicare activă în cadrul comunității,
îmbătrânire activă și învățare pe tot parcursul
vieții.

BUGET TOTAL PROIECTE 

IMPLEMENTATE

O LEI

TOTAL BENEFICIARI
PROIECTE IMPLEMENTATE

7483 de beneficiari



PROIECTE CSMB
1. MĂȘTI PENTRU 

SENIORI 

 Proiectul ,,Măști pentru seniori” a constat în
distribuirea unui pachet cu 15 măști
chirurgicale, de unică folosință, seniorilor
domiciliați în București, cu vârsta minimă,
împlinită, de 50 ani, în contextul pandemic
actual. Acest proiect a vizat acoperirea
nevoilor persoanelor de vârsta a treia prin
achiziționarea măștilor chirurgicale și oferirea
lor cu titlu gratuit, având în vedere faptul că
această categorie de vârstă este cea mai
vulnerabilă și afectată de răspândirea
Coronavirusului.  

   Scopul proiectului a fost asigurarea seniorilor
bucureșteni a unui echipament minim de
protecție împotriva răspândirii virusului. De
asemenea, s-a urmărit îmbunătățirea stării de
spirit creată de disconfortul achiziționării
măștilor de protecție, care s-au găsit cu
dificultate și cu un preț ridicat comparativ cu
posibilitățile persoanelor de vâsta a treia. Au
fost acordate un set de 15 măști seniorilor
bucureșteni care au solicitat în mod expres
sprijin în acest sens prin înscrierea în cadrul
programului.



2. VERDE LA IMPLICARE – SENIORI PE DOUĂ ROȚI 

  Proiect în parteneriat cu I’Velo by Green
Revolution, care se desfășoară pe toată durata
verii, în parcurile din Capitală, acolo unde
seniorii sunt invitați să pedaleze, ca un îndemn
la mișcare, socializare și petrecere a timpului
liber într-un mod plăcut pentru ei și util
pentru mediu. Scopul proiectului este de a
sprijini si a incuraja miscarea in aer liber si
activitatile fizice, prin:
-Renunțarea la folosirea mașinilor și a
transportului în comun
-Promovarea obiceiului de a ramane mereu
activ, mai ales la vârsta a treia

 Centrul pentru Seniori al Municipiului
București se alătură campaniei „Vinerea Verde
– Stop! Azi, mașina stă pe loc!” lansată de
Ministerul Mediului. Proiectul „Seniori pe două
roți” este destinat seniorilor, cu vârsta de peste
50 de ani, cu domiciliul în Mun. București și
care doresc să participe la aceasta campanie
de conștientizare, în vederea susținerii unui
mod sănatos de viață, precum și atragerea
atenției asupra poluării. 

 
 Proiectul este un Îndemn la acțiune în
vederea stimulării interesului seniorilor
bucureșteni pentru formarea unui stil de viață
activ bazat pe activitate sportivă și implicare
socială pentru a fi un exemplu, prin faptele lor,
cu grija față de natură și față de semeni. 
 Centrul pentru Seniori al Municipiului
București consideră oportună organizarea
unor astfel de evenimente în vederea
promovării în rândul seniorilor bucureșteni a
actiunilor de protecție a mediului, prin
cultivarea unui spirit activ, dinamic și ecologic. 

  În cadrul activităților din cadrul proiectului
“Vinerea verde” participanții vor parcurge un
circuit ciclistic promovând mobilitatea urbană
inteligentă, sustenabilă, adică mișcare fizică în
folosul sănătății. Inițiativa mai are drept scop și
valorizarea publică a persoanelor vârstnice,
precum și schimbării mentalității societăți cu
privirea la imaginea persoanelor de vârsta a
treia, dar și la îmbunătățirea percepției
societății cu privire la rolul în societate al
seniorilor.
 Prin urmare, proiectul ,, Seniori pe două roți”,
vine să promoveze importanța menținerii
sănătății la vârsta a treia prin activități sportive
și necesitatea adoptării unui stil de viață
sănătos care aduce numeroase beneficii
asupra calității vieții persoanelor de vârsta a
treia. 
 Proiectul „Seniori pe două roți” se va
desfășura, în parcurile din capitală, unde
seniorii bucureșteni sunt invitați să pedaleze,
ca un îndemn la acțiune și un stil de viață
sănătos, dar și mod de deplasare la muncă, la
școală, la cumpărături, la întâlnirirle cu
prietenii și în plimbările de plăcere prin oraș și
prin împrejurimi. 



3. CARIERĂ LA VÂRSTA A TREIA – SILVER 

 CSMB în parteneriat cu  EASI (The European
Association for Social Innovation) se asociaza
pentru implementarea proiectului SILVER
“Promovarea unei cariere la varsta a treia”, cu
un focus pe urmatoarele directii:
-Evaluarea situatiei varstnicilor si colectarea de
bune practici si povestiri de la acestia
-Dezvoltarea unui instrument de autoevaluare
privind imbatranirea activa la locul de munca
-Dezvoltarea unui nou program de formare la
locul de munca prin valorificarea lucratorilor
de varsta a treia – Imbatranirea, munca si viata.
 Proiectul are ca si obiectiv cresterea gradului
de constientizare a angajatorilor pentru
dezvoltarea locurilor de munca adaptate
nevoilor seniorilor. Discuțiile din cadrul acestei
noi întâlniri fac parte dintr-un proiect amplu,
care are ca obiectiv contribuția la dezvoltarea
unui program de formare și valorificare a
experienței persoanelor de vârsta a treia în
câmpul muncii.

 Scopul comun este acela de a crește
capacitatea seniorilor de a participa activ la
influențarea deciziilor și a politicilor publice, în
vederea creării condițiilor favorabile pentru o
îmbătrânire activă și demnă.

   Centrul pentru Seniori al Municipiului
București susține și încurajează astfel interesul
și dorința seniorilor bucureșteni de a continua
activitatea, contribuind în acest sens și la
îmbunătățirea legislației în vigoare. Prin
implicarea în acest proiect, seniorii
bucureșteni au posibilitatea de a deveni
membri activi ai societății, implicându-se într-
un proiect de anvergură, care ajuta la
dezvoltarea unui set de bune practici inclusive,
prin care persoanele de vârsta a treia să își
continue activitatea în câmpul muncii. 



4. TERAPIE PENTRU SUFLET  
 

 Proiectul “Terapie pentru suflet” inițiat de Centrul pentru Seniori al Municipiului București, în
parteneriat cu Centrul Cultural Unesco ”Mihai Eminescu”, a oferit gratuit ședințe de consiliere
psihologică pentru toți seniorii care și-au dorit să discute cu un specialist, Cristina  Spirea, psiholog
clinician, specialist în psihologia muncii și organizațională, psihoterapeut analist, membră a
Colegiului Psihologilor din România și a Asociației Române de Psihologie Analitică. Scopul acestui
demers este acela de a gestiona diversele stări emoționale generate de contextul pandemic actual,
de izolarea la domiciliu și de măsurile și restricțiile care au afectat în primul rând persoanele
vârstnice. 



5. CONCURS DE CREATIE LITERARĂ PENTRU SENIORI, CU TEMA
”TIMPUL”

 
Proiectul este organizat de Centrul pentru Seniori
al Municipiului București, în parteneriat
Biblioteca Metropolitană București.  Creațiile
artistice (texte literare, poezii) trebuie să se
încadreze în următoarele categorii:
·Non-ficțiune (eseu): cel puțin un text de
maximum 4 pagini;
·Ficțiune (nuvelă): cel puțin un text de maximum
6 pagini;
·Poezie: 3 - 10 poezii;
·Text de graniță (Memorii, Amintiri): cel puțin un
text de maximum 10 pagini.
           Un juriu prestigios alcătuit din critici literari,
actori, scriitori, poeți și editorialiști va desemna
câștigătorii la fiecare secțiune! Cele mai valoroase
lucrări vor fi publicate în volumul “Antologie de
creații literare”, din seria “Literatura fără vârstă”,
tipărită sub egida Editurii Biblioteca
Metropolitană București.
           Acest demers își propune să încurajeze
creația literară în rândurile persoanelor vârstnice,
talentate, cu reale înclinații către scris, fie proză
(nuvelă, eseu, memorialistică), fie creație poetică.
Proiectul are ca scop încurajarea persoanelor de
vârsta a treia, care pot împărtăși generațiilor
tinere talentul scriitoricesc, imaginația și
dragostea față de literatură și poezie.
          Concursul s-a desfășurat online, având în
vedere regulile sanitare impuse de virusul SARS
CoV-2.

 
Creativitatea nu a intrat însă în carantină și nu
este o coincidență faptul că în vremurile grele, cu
mari tensiuni și presiuni, seniorii caută diverse
modalități de petrecere a timpului liber și de
evadare din cotidian. Înaintarea în vârstă nu
înseamnă pierderea tinereții, ci o nouă etapă de
oportunități, iar concursul de creație literară
„Timpul” este menit să îi descopere pe cei mai
talentați seniori ai Capitalei, scriitori și poeți, care
au avut posibilitatea să se afirme și să depășească
astfel incovenientele generate de situația
pandemică actuală - izolare, lipsă de comunicare,
marginalizare, singurătate.
          Creațiile artistice (texte literare, poezii) s-au
încadrat în următoarele categorii:
-Non-ficțiune (eseu): cel puțin un text de
maximum 4 pagini;
-Ficțiune (nuvelă): cel puțin un text de maximum
6 pagini;
-Poezie: 3 - 10 poezii;
-Text de graniță (Memorii, Amintiri): cel puțin un
text de maximum 10 pagini.
           Programul / Etapele de desfășurare a
concursului:
-primirea lucrărilor: 01 aprilie – 31 iulie 2021;
-evaluarea lucrărilor: 01 august - 31 august 2021;
-centralizarea și comunicarea rezultatelor: 01
septembrie - 15 septembrie 2021
-festivitatea de premiere și lansarea volumului
“Antologie de creații literare”:
23 septembrie - 30 septembrie 2021 



6. CAMPANIE DE AJUTORARE A SENIORILOR BUCUREȘTENI 

 Proiect social derulat în parteneriat cu
BeInvolved, primul centru integrat de economie
circulară (colectare, sortare, igienizare,
distribuire) susținut de DGASMB, care are ca unic
scop ajutorarea seniorilor aflați în nevoie.
Astfel am demarat o campanie de ajutorare a
seniorilor bucureșteni aflați în stare de
vulnerabilitate și am donat sute de articole de
îmbrăcăminte, obiecte de uz casnic și
electrocasnice.



7. DIGITAL CITIZEN - PROGRAM DE EDUCAȚIE DIGITALĂ A
VÂRSTNICILOR 

 
 CSMB și ECDL România vor desfășura în perioada
septembrie-octombrie 2021 activități comune,
pentru a veni în sprijinul seniorilor, prin
implementarea unor programe pilot de educație
digitală. ECDL/ ICDL este cel mai răspândit
program de certificare a competențelor digitale
recunoscut la nivel internațional în peste 100 de
țări și numără până în prezent peste 15 milioane
de persoane înregistrate în program.
 Parteneriatul dintre cele doua instituții are ca
principal obiectiv colaborarea dintre părți în ceea
ce privește sprijinirea seniorilor bucureșteni prin
implicarea și participarea acestora la un program
de alfabetizare digitală. În cadrul acestor cursuri
seniorii vor dobândi cunoștințe elementare de
utilizare a computerului, care le vor permite
dezvoltarea competențelor digitale, facilitându-le
tranziția către lumea virtuală. Totodată
programul are rolul de a promova o cultură a
educației în direcția învățării pe tot parcursul
vieții, indiferent de vârstă.
Prin acest parteneriat ne propunem:
-Să contribuim la creșterea calității vieții
seniorilor;
-Să contribuim la dezvoltarea capacităților
individuale de alfabetizare digitală;
-Să facilităm accesul la societatea informațională
pentru persoanele în vârstă.
 Un astfel de parteneriat este în deplină
concordanță cu preocupările instituției noastre
cu privire la inițierea și organizarea de cursuri de
educație informală dedicate celor în vârstă de
peste 50 de ani, cu domiciliul în Mun. Bucuresti.



8. PROIECTUL EUROPEAN ERASMUS+ KA204 RIGHTS
  

  Centrul pentru Seniori al Mun. București în
colaborare cu Asociația SINAPTICA, invită seniorii
bucureșteni să facă parte din proiectul european
Erasmus+ KA204 RIGHTS, care promovează
cetățenia activă a vârstnicilor prin crearea unei
punți între generații pe baza conștientizării
drepturilor sociale și umane ca fundament al
normelor, respectării, apărării și promovării lor în
contexte educaționale, cu metode pedagogice
inovatoare, acelea ale unor „povești în valiză”.
Drepturile sunt introduse în povești dramatizate
care devin, astfel, un instrument de mediere a
valorii drepturilor prin experiența directă a
vârstnicilor. Prin urmare, este reînnoit modul în
care vârstnicii se raportează la societate,
conferindu-li-se rolul de promotori, naratori și
martori la persoana întâi ai drepturilor
fundamentale ale omului în societate, istoria lor
pătrunzând în lumea școlarilor prin „poveștile din
valiză”.

 
 
 Proiectul RIGHTS pornește de la o nevoie
fundamentală: aceea de a face ca oamenii în
vârstă să devină din nou activi prin intermediul
faptelor, al vorbelor și al imaginației.
Instrumentul prin care proiectul urmărește să
realizeze acest lucru este reprezentat de valizele
care conțin poveștile cu privire la drepturi care
vor fi create și aduse în școli pentru copiii cu
vârsta cuprinsă între 8 și 12 ani. În acest scop,
vârstnicii vor trebui să cunoască și să analizeze
poveștile, extrapolând și creând un discurs
referitor la drepturile omului care vor fi
prezentate elevilor ca narațiuni.

 
  Vârstnicii vor beneficia de o instruire specială în
trei domenii: analiza poveștilor și a drepturilor
inviolabile, crearea valizelor pentru poveștile cu
drepturi, metodologii privind managementul
clasei în activități educaționale non-formale. În
această ultimă parte va fi prezentă și colaborarea
directă a profesorilor, ceea ce le va consolida
abilitățile prin contactul cu o unealtă
educațională nouă, practică și concretă (față de
virtualitatea mediului digital).

 
Proiectul RIGHTS are mai multe obiective:
-Crearea unei punți între generații cu privire la
tema centrală a drepturilor fundamentale;
-Stimularea vârstnicilor în reluarea unui rol activ
în societate ca promotori și apărători ai
drepturilor fundamentale;
-Instruirea vârstnicilor în domeniile privind
drepturile omului, meșteșugurile și educația;
-Sensibilizarea generațiilor tinere cu privire la
importanța protejării propriilor drepturi și tuturor
drepturilor societății;
-Comunicarea importanței cetățeniei active prin
acțiuni concrete;
-Instruirea vârstnicilor pentru a realiza în mod
concret și a elabora poveștile în valize reale care
urmează a fi schimbate și oferite scolarilor.
           Proiectul va produce module de training și
lecții video care vor fi la dispoziția tuturor celor
interesați pe platforma online corespunzătoare.
Mai mult decât atât, valizele cu povești despre
drepturi vor fi puse la dispoziția comunității
locale prin biblioteci și centre culturale și vor fi
schimbate și distribuite prin schimbul cu valize.
Impactul proiectului, prin urmare, nu se va limita
la școlile implicate, ci se va extinde și la
comunitatea locală și națională, dobândind o
dimensiune transnațională datorită utilizării
internetului.



9. “YOU(TH) FOLK THE CITY” – PROIECT ERASMUS + 
 
 

 
   Proiect recreativ YOU(TH) FOLK THE CITY” a fost
un demers cultural dedicat seniorilor
bucureșteni, deuralat în parteneriat cu Asociația
Donița Dance Studio. 
 Proiectul “You(th) FOLK the city” a avut ca
tematică dansul popular, și presupune un schimb
cultural al schemelor coregrafice specifice
fiecărei țări participante. Implementarea
proiectului a constat în organizarea unui
spectacol folcloric, organizat în data de 24 august
2021, care a pus în lumină tablouri coregrafice în
care dansul devine un numitor comun. Seniorii
prezenți la eveniment au fost încântați de
prestația artistică a celor 5 ansambluri folclorice.
Spectacolul folcloric cu muzică și dansuri
populare din toate regiunile țării și din alte țări
precum: Spania, Macedonia, Polonia si Portugalia.



10. INTERACȚIUNI ÎN ONLINE PENTRU SENIORI
  
 
 

 
  
 Comunicarea virtuală, în special pe pagina de Facebook a CSMB a dus la inițierea unui nou proiect “Interacțiuni în mediul online pentru seniori” care
reliefează necesitatea seniorilor bucureșteni de a socializa și de a se bucura de diferite activități, care să le pună creativitatea în mișcare. Proiectul a
propus promovarea schimburilor socioculturale și creșterea gradului de integrare și participare socială a persoanelor vârstnice la viața comunității, prin
organizarea unor concursuri tematice: „Seniori, de ziua Europei”, „La PAS prin Bucureștii amintirilor de odinioară!” , ”Ziua Internațională a Fraților”.
”Poveste De Dragobete”
 Scopul acestei inițiative a fost îmbunătățirea stării de spirit a grupului țintă prin crearea oportunităților de socializare, învățare pe tot parcursuli vieții și
încurajarea schimbului de experiență între seniori în mediul online în vederea creșterii gradului de adaptare al acestora în utilizarea canalelor de
comunicare și relaționare online. Acțiunile implementate au venit în sprijinul persoanelor de vârsta a treia, prin creșterea confortului psihic, prin
implicarea în activități ce au caracter recreativ și socio-cultural, precum și prin dezvoltarea unei atitudini competitive din confortul propriei locuințe. De
asemenea, au oferit posibilitatea vârstnicilor de a socializa, de a se implica în viața comunității, de a fi puși în valoare, atât ei ca indivizi, cât și experiența
lor, de a se simți utili.



11.  TEHNOLOGIA PENTRU SENIORI - EUROPEDIRECT
 
 
 

 
  
 Proiectul s-a desfășurat cu colaborarea
Institutului European din România, EuropeDirect.
în activități ce au caracter recreativ și socio-
cultural, precum și prin dezvoltarea unei atitudini
competitive din confortul propriei locuințe. De
asemenea, au oferit posibilitatea vârstnicilor de a
socializa, de a se implica în viața comunității, de a
fi puși în valoare, atât ei ca indivizi, cât și
experiența lor, de a se simți utili.
           Evenimentul a avut loc în Sala de
Conferințe a Institutului European din România
(Bd. Regina Elisabeta nr. 7-9). Au fost prezenți
Alexandra Dobre, director general, Centrul pentru
Seniori al Municipiului București, Loredana
Licuța, coordonator, Centrul EUROPE DIRECT
București, Irina Chirițoiu, director, Centrul
European al Consumatorilor România, Veronica
Ștefan, președinte și cofondator, Digital Citizens,
precum și Diana Ioniță, Head of Digital GEYC.
          Proiectul „Tehnologia cu și pentru seniori”
urmărește dezvoltarea competențelor digitale
ale adulților cu vârste cuprinse între 50 - 70 de
ani și facilitarea tranziției acestora către lumea
virtuală, dar și promovarea unei culturi a
educației în direcția învățării pe tot parcursul
vieții. Cu formatul unui workshop, a fost susținut
de experți în domeniu (facilitatori) care au
interacționat cu seniorii în grupuri de lucru.
Aceștia au primit informații utile și au fost ajutați
și îndrumați să folosească diverse metode, tehnici
și instrumente foarte utile pentru desfășurarea
activităților uzuale în mediul online. Totodată,
facilitatorii le-au atras atenția participanților
asupra provocărilor și pericolelor care îi pândesc
în lumea digitală.



12. DEZVOLTAREA UNUI PROGRAM DE FORMARE PENTRU
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONSUMULUI COLABORATIV SUSTENABIL LA

PERSOANELE ÎN VÂRSTĂ - PROIECT ERASMUS +
 
 

.

Centrul pentru Seniori al Municipiului București în parteneriat cu InfoCons - Asociația Naționala pentru Protecția
Consumatorulor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România. Cele doua instituii s-au asociat în vederea
implementării Proiectului Erasmus +, “ Dezvoltarea unui program de formare pentru îmbunătățirea consumulu
colaborativ sustenabil la persoanele în vârsta destinat participării seniorilor la programele COL-SUMERS. Acest
proiect are ca obiectiv extinderea oportunităților de utilizare a consumului colaborativ în viața de zi cu zi.



13. MESERII LEGENDARE 2021, EDIȚIA 1
 
 
 

 
  
 Gala valorilor societății românești,,MESERII 
 LEGENDARE” organizată de Primăria Capitalei
prin Centrul pentru Seniori al Municipiului
București sub coordonarea Direcției Cultură,
Învățământ, Turism, găzduită de Colegiul Tehnic
“Iuliu Maniu”, cu ocazia Zilei Naționale a
Meseriilor, aniversată pe 11 martie!  A fost un
eveniment prin care am dorit să aducem un
omagiu acestor oameni care și-au ridicat profesia
la rang de religie, păstrând și slujind cu sfințenie
meseriile de altădată, cu tot farmecul lor.
 Meșteșugurile aflate la mare căutare în urmă cu
decenii sunt astăzi pe cale de dispariție. Unele au
dispărut deja, cu tot cu nume și istorie. Au
dispărut clienții, atrași de nou, de schimbare, de
alte obiceiuri și nevoi, de gadgeturi și oferte
cosmopolite. Au dispărut și meșterii care au
închis ușile atelierelor, au tras storurile și au pus
zăvoarele, luând cu ei secretele meseriei. Pentru
că nu au mai avut cui să le împărtășească. Nici
măcar copiilor sau nepoților…Alte meserii la fel
de vechi au cunoscut transformări, transformări
care nu le-au schimbat identitatea, dar le-au șters
din personalitate și putere. Iată doar câteva
motive pentru care scopul, misiunea și dorința
noastră este de a readuce în centrul atenției
meseriile și pe slujitorii lor, de care avem încă
mare nevoie. Să îi cinstim pe acești oameni, care
au reușit să cultive simplitatea și noblețea,
profesionalismul și devotamentul, credința și
perseverența ținând cu greu cortina ridicată
peste aceste profesii așezate la loc de cinste în
decorul Bucureștiului de altădată. Și să îi rugăm
să predea ștafeta tinerei generații care să ducă
mai departe moșternirea prețioasă și valoroasă a
unor

 

 MESERII autentice făcute cu pasiune și cu
răbdare. Pentru că da, și astăzi mai există
ascunse, comori urbane păzite de acești făuritori
de frumos… Ne înclinăm în fața celor care au scris
deja file de istorie în Cartea MESERIILOR
LEGENDARE, oameni cu mâini de aur care încă
mai pot transmite generațiilor viitoare secrete
doar de ei știute și care sunt dornici să le
împărtășească viitorilor ucenici. 





14. PARTICIPAREA GRATUITĂ A SENIORILOR BUCUREȘTENI LA
SPECTACOLELE DE TEATRU, OPERĂ ȘI BALET, CONCERTE PRIN

PARTENERIATELE CSMB CU INSTITUȚII DE CULTURĂ DIN
CAPITALĂ.

 
 
 
 

 
 

Promenada Operei - Metaphor Strings Octet
Promenada Operei - 2 Români.

Promenada Operei - Tango, Radio and Juliet
Promenada Operei - Românai Universalis

Teatrul Stela Popescu - Femeia, Eterna Poveste
Teatrul de vară Herăstrău – CEAPA

Teatrul Arte Dell Anima - Totul despre femei
Teatrul Arte Dell Anima - Lucruri pe care le știu ca fiind adevărate

 
 



15. GRIJĂ PENTRU SENIORI - UN PAS IMPORTANT 
PENTRU SĂNĂTATE

 
 
 
 

 

Centrul pentru Seniori al Municipiului București în parteneriat cu Activ Ortopedic vine în sprijinul seniorilor aflați în nevoie
și în stare de vulnerabilitate cu un nou proiect oferind suport tuturor celor care au nevoie de montarea unor dispozitive
medicale ortopedice!
Beneficiarii trebuie să obțină un bilet de trimitere eliberat de medicul de familie către Ortopedie. Aflați în posesia acestuia,
specialiștii, parteneri ai noștri pot oferi consultația și informațiile necesare pentru întocmirea dosarului care va fi depus la
Casa de Asigurări de Sănătate. 
După verificarea, avizarea și aprobarea acestuia, beneficiarii primesc GRATUIT dispozitivul medical recomandat de
medicul specialist. Programul este destinat seniorilor care au nevoie de montarea unei proteze pentru membrele 
 inferioare/superioare sau de orteze pentru coloana vertebrală, trunchi sau membre.

 



16. PARTICIPAREA ÎN CADRUL UNEI CONSULTĂRI PUBLICE
INIȚIATE DE CĂTRE COMISIA EUROPEANĂ ÎN VEDEREA

ELABORĂRII STRATEGIEI PENTRU ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ
 
 
 
 

 

 

România se confruntă cu o transformare socio-economică profundă, datorată schimbărilor demografice fără precedent. Se
estimează că ponderea populației cu vârsta mai mare sau egală cu 65 de ani se va dubla, de la 15% la 30%, până în anul
2060, existând posibilitatea de a exercita o presiune puternică asupra costurilor aferente pensiilor, serviciilor medicale și
serviciilor de îngrijire de lungă durată. Pănă pe 21 aprilie, la nivel european, a avut  loc consultarea publică privind
îmbătrânirea activa.( Green Paper).Scopul acestei consultări este acela de a aduna puncte de vedere de la părțile
interesate si de la public, cu privire la modul de anticipare si răspuns la provocările si oportunitățile pe care îmbătrânirea
populatiei UE le aduce.
 Astfel, Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti este singura instituție publica de profil care s-a înscris pe platforma
Comisiei Europene, pentru a participa activ la elaborarea Strategiei Europene pentru promovarea îmbătrânirii active si
protecția persoanelor vârstnice.
Romania este obligată sa elaboreze ulterior, ca stat membru UE, strategia nationala pentru îmbătrânire activă, cu planul
de măsuri aferente!

 



 
PROIECTE PERMANENTE

 
 
 
 

 
PREMIU ȘI DIPLOMA DE ONOARE PENTRU ANIVERSAREA

CĂSĂTORIEI
 
 
 
 

 
  

  Proiectul „Premiul și Diploma de Onoare pentru Aniversarea Căsătoriei”, este un proiect permanent care constă în acordarea
unei Diplome de Onoare și a unui premiu financiar familiilor care aniversează împlinirea a 25, 50 și respectiv 75 de ani de
căsătorie. Conform Hotărârii Consiliului General nr. 312/2018, prin care s-a aprobat proiectul, începând cu data de 22 iunie 2018,
familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie urmează să primească o Diplomă de Onoare și un premiu în valoare de 1.000 de
lei, familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie primesc o Diplomă de Onoare și un premiu în valoare de 1.500 de lei, iar
familiile care împlinesc 75 de ani de căsătorie, vor primi o Diplomă de Onoare și un premiu în valoare de 3.000 de lei. Este o
inițiativă valoroasă, care își propune conștientizarea și promovarea importanței stabilității în căsnicie în rândul generațiilor
tinere prin exemplul oferit de cuplurile aniversate, precum și o formă a manifestării respectului și considerației față de cei care
au știut să depășească împreună încercările vieții și să mergă înainte pe un drum comun. Prin acest proiect, Primăria Capitalei
prin Centrul pentru Seniori al Municipiului București, susține valorile și echilibrul socioeconomic al familiei, prin măsuri
punctuale de sprijin financiar și valorizare publică a celor care se dovedesc a fi un exemplu în cadrul comunităților din care fac
parte.  



 
 

 LUMINA OCHILOR, CEA MAI IMPORTANTĂ. OCHELARI PENTRU
VÂRSTA A TREIA

 
 
 
 

 
  

   Proiectul “Lumina Ochilor, cea mai importantă. Ochelari pentru vârsta
a treia”, este un proiect desfășurat permanent, care vine în sprijinul
pensionarilor cu venituri reduse. Acesta prevede acordarea unui sprijin
financiar privind decontarea unei perechi de ochelari de vedere, în
valoare de maximum 250 lei/net, pensionarilor domiciliați în Municipiul
București care au pensia mai mică decât salariul minim net pe
economie, adică 1.346 lei, în conformitate cu prevederile
Regulamentuluide acordare a sprijinului. Practic, pentru achiziția unei
perechi de ochelari, va fi decontată suma de maximum 250 lei/net (o
singură dată/beneficiar), în termen de 45 de zile de la depunerea
dosarului, care trebuie depus la sediul CSMB în termen de 90 de zile de
la data achiziționării ochelarilor. 
 Principalele condiții care trebuie îndeplinite de către solicitanți sunt:
Beneficiarul are domiciliul sau reședința în Municipiul București de
minimum 5 ani; b) Beneficiarul este pensionat în condițiile legii și are
nivelul pensiei cumulate mai mic decât salariul minim net pe economie
(1.346 lei); c) Beneficiarul are cel puțin 50 de ani împliniți (conform R.O.F.
CSMB); d) Ochelarii sunt achiziționați de la orice operator economic,
începând cu data de 02.08.2018, data intrării în vigoare a H.C.G.M.B. nr.
382/2018; e) Ochelarii sunt achiziționați în baza unei recomandări de la
medicul specialist. Proiectul a demarat în data de 17 septembrie 2018,
fiind acceptate dosare cu documente fiscale justificative datate din 02
august 2018, data intrării în vigoarea H.C.G.M.B. nr. 382/2018, prin care se
reglementează punerea în aplicare a proiectului.  



 
 

VIEȚI CENTENARE
 
 
 
 
 

 
  

   
 Proiectul “Vieți Centenare” este un proiect
permanent destinat tuturor seniorilor care au
împlinit vârsta de minimum 100 de ani la data
intrării în vigoare a H.C.G.M.B. nr. 780/2018 prin
care s-a adoptat proiectul. Toți seniorii
bucureșteni care au împlinit vârsta de 100 de
ani sau mai mult, cu domiciliul stabil în
București, vor primi din partea Primăriei
Capitalei, prin CSMB, suma de 5.000 de lei net,
alături de o plachetă onorifică - „un omagiu
adus vieții și contribuției avute în dezvoltarea
societății”. Potrivit H.C.G.M.B. nr. 780/2018 de
adoptare a acestui proiect, „prin aceste măsuri
propuse, se recunoaște contribuția adusă la
dezvoltarea comunității Municipiului
București, cât și respectul și prețuirea față de
seniorii bucureșteni”.



 
 

PROIECTE VIITOARE
 
 
 
 
 

 1. Dezbatere privind elaborarea strategiei naționale de îmbătrânire acrivă 2021 - 2026
CSMB își propune să lanseze în dezbatere strategia națională de îmbătrânire activă, adunând
laolaltă reprezentanți ai municipalității, factori de decizie, personalități, membrii ai mediului
academic în vederea elaborării acestei strategii aferente perioadei 2021 - 2026. 
Instituția noastră s-a implicat activ în identificarea nevoilor prezente și viitoare ale seniorilor
bucureșteni, realizând atât o  consultare publică la sfârșitul anului 2020 care ne-a ajutat să avem o
viziune cât mai clară asupra necesităților și cerințelor persoanelor vârstnice precum și înscrierea
pe platforma Comisiei Europene, pentru a participa activ la elaborarea Strategiei Europene pentru
promovarea îmbătrânirii active si protecția persoanelor vârstnice. Astfel, putem contribui la
definitivarea acesteia oferind o abordare pragmatică și eficientă în elaborarea strategiei.

 2, Saltul care a schimbat lumea... Smaranda Brăescu
Având în vedere faptul că, în data de 02 octombrie 2021 se împlinesc 90 de ani de când Smaranda
Brăescu a stabilit recordul european de parașutism, CSMB a realizat demersurile necesare către
instituțiile abilitate pentru amplasarea unei plăci comemorative la intersecția dintre străzile
Smaranda Brăescu și Feleacu. De asemenea, în parteneriat cu Asociația ROmână pentru
Propaganda și Istoria Aeronauticii ne propunem să organizăm în data de 01 octombrie 2021 un
eveniment care să marcheze acest moment unic.



 3. Expoziție Palatul Șuțu - Meserii Legendare
CSMB în parteneriat cu Muzeul Municipiului București, organizează în luna noiembrie o expoziție
având ca tematică seniorii capitalei care ne-au prezentat o lume fascinantă a profesiilor și
meseriilor legendare. Aceasta presupune expunerea unor planșe tematice care ilustrează
meseriile Bucureștilor de odinioară, aducând astfel adevăraților meseriași omagiul nostru si
exprimându-ne încă odată respectul dar și considerația pe care le-o purtăm.

 4. Cunoaște-ți drepturile!
Proiect educațional, care își propunec creșterea nivelului de alfabetizare juridică a cetățenilor
vârstnici, cât și a activității lor juridice ca resursă ce contribuie la conștientizarea de către seniori a
drepturilor lor. Scop proiectului este de conștientizare a nevoii de protecție și prevenire a
victimizării, prin dezvoltarea abilităților de recunoaștere a situațiilor potențial periculoase și a
celor cu risc infracțional în rândul seniorilor bucureșteni. Temele de interes care vor fi atinse în
cadrul proiectului: Drepturile sociale; Probleme juridice; Organizare de conferințe și seminarii în
vederea lărgirii ariei de protejare a persoanelor vârsnice abuzate și discriminate; Implementara
unui număr unic de telefon pentru persoanele vârstnice abuzate; Înșelăciunile/ abuzul de
încredere; Violența verbală la adresa persoanelor vârstnice, în spațiul public; Furturile din
buzunare/poșete (mijloace de transport în comun și în zone aglomerate ex piețe); Furturile din
locuință; Tâlhăria stradală; Abuzul, violența în familie/rele tratamente aplicate persoanelor
vârstnice sau neglijarea nevoilor celor dependenți; Accidentele rutiere (risc ridicat de victimizare
pentru pietoni).



 5. Campanie donații Crăciun
CSMB își propune să demareze o campanie de donații pentru a oferi cu ocazia sărbătorii nașterii
Domnului, un zâmbet pe chipul seniorilor aflați în stare de vulnerabilitate, care se luptă zilnic cu
singurătatea, boala și izolarea.

 6. Campanie de conștientizare privind incidența în rândul persoanelor de vârsta a treia a bolilor
degenerative.
Bolile degenerative, asociate în primul rând cu înaintarea în vârstă, pot afecta creierul, articulațiile,
nervii, inima, ochii, scheletul și orice altă parte a corpului. Dintre acestea cele mai cunoscute sunt:
Alzheimer, Parkinson, demența senilă, ateroscleroza, osteoporoza, osteoartrita, diabetul, bolile
cardiace și lista poate continua. Este nevoie de o atentă monitorizarea a posibilei apariții a acestor
afecțiuni, nu doar de persoanele vârstnice, ci și de membrii familiei acestora, de aceea
diseminarea în spațiul public a importanței conștientizării pericolului din umbră a acestor
diagnostice, poate duce la salvarea de vieți și la o îmbătrânire armonioasă.

 7. STRESS CONGRESS 2021
Centrul pentru Seniori al Municipiului București este partener oficial al celei de-a IV-a ediții a
evenimentului internațional Stress Congress 2021, organizat de către Fundația Ana Aslan
Internațional, sub Înaltul Patronaj al Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila” București,
în perioada 14 – 16 octombrie 2021. Evenimentul are ca temă ,,Stres și Longevitate în era post
COVID -19” și se bucură de prezența unor mari personalități naționale și internaționale, care au
marcat medicina contemporană, printre aceștia: 



· Prof. Univ. Dr. Steven Sclan, psiholog clinician S.U.A - „Foundations of
a Longitudinal Study for the Clarification of Evolving Clinical
Symptoms in the Post-Covid-Syndrome: Some Pulmonary,
Neuropsychiatric and Psychosocial Variables"
· Prof. Univ. Dr. Constantin Dulcan, medic neurolog și psihiatru -
„Medicină funcțională în Era Covid-19”
· Prof. Univ. Dr. A.V. Ciurea - „Burnout Syndrome Post-COVID19 (Clinical
Features, Neuro-Imaging, Diagnosis, Treatment and Global outcome)"
· Prof. Univ. Dr. Luiza Spiru - Chair Congress - Universitatea de
Medicină și Farmacie „Carol Davila” București 
· Prof. Univ. Dr. Cristian Boru, Italia, „Stresul și obezitatea în era Covid”
· Prof. Univ. Dr. Nick Guldemond, Olanda - „Digitalizarea serviciilor
medicale în Era Covid-19
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