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DESPRE CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Centrul pentru Seniori al Municipiului București, înființat prin H.C.G.M.B. nr. 336/2017 cu
modificările și completările ulterioare, sprijină proiectele de interes public în vederea stimulării
contribuţiei sectorului non-profit la creşterea şi încurajarea participării active a persoanelor de
vârsta a treia la viaţa comunităţii și își propune organizarea, realizarea și desfășurarea, în regie
proprie sau în parteneriat cu alte instituții publice, de acțiuni, proiecte și programe socio –
culturale și de voluntariat, destinate persoanelor care au împlinit cel puțin 50 de ani, cu
domiciliul sau reședința în municipiul București, pensionari și nepensionari, 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 proiectele culturale, artistice și sociale inovatoare, accesibile și de referință în
peisajul de gen.

VALORI
Accesibilitate, transparență, participare, parteneriat, performanță, utilitate, integritate, respect,
pasiune, colaborare, simplitate.
VIZIUNEA NOASTRĂ
Viziunea Centrului pentru Seniori al Municipiului București este aceea de a iniția și de a
organiza, alături de Primăria Capitalei, programe culturale și artistice, evenimente cu caracter
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educativ, social, istoric, sportiv și recreativ, ca un argument al valorii vieţii culturale dintr-o
metropolă europeană, al influenței pozitive în ceea ce îi priveşte pe seniorii bucureșteni și pe
membrii comunităţii în general, indiferent de categoriile socio-culturale.
Ne preocupăm de stimularea consumului cultural de calitate, de facilitarea accesului gratuit la
drepturile culturale fundamentale, ca un veritabil centru comunitar care susține activ informarea
și recreerea vârstincilor din București.
Contribuim pe termen mediu și lung la dezvoltarea cultural-artistică a Bucureştilor - cea mai
importantă, mai diversă și mai numeroasă „piaţă culturală” a României.
Oferim cu generozitate argumente de manifestare civică pentru toți aceia care cred în demnitatea
umană și în valorile democratice.

PROIECTE DERULATE

WonderFest – Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Tineret
Rezumat în cifre
7 zile (07-13 mai 2018)
800 de beneficiari
În perioada 07-13 mai 2018 a avut loc Festivalul Internațional de Film pentru Copii și Tineret
Wondefest organizat de Primăria Municipiului Bucureşti prin ARCUB și inițiat de Asociația
Inițiativa Ecologistă Europeană. Centrul pentru Seniori al Muncipiului București a realizat un
parteneriat cu Asociația Inițiativa Ecologistă Europeană, prin intermediul căruia seniorii
bucureșteni au putut participa gratuit la o serie de activități socio-culturale. Activitățile
desfășurate în cadrul parteneriatului au constat în: vizionarea gratuită de filme artistice și
documentare; posibilitatea participării gratuite la concursuri tematice legate de Centenarul
Marii Unirii și posibilitatea participării gratuite la workshop-uri artistice și educative
nonformale.
5

Cu ocazia derulării parteneriatului, Centrul pentru Seniori al Municipiului București a avut
posibilitatea acordării a 200 de bilete gratuite zilnic, pentru seniorii bucureșteni și nepoții
acestora. Pentru acest proiect nu au existat costuri.
Scopul proiectului a urmărit familiarizarea publicului cu arta cinematografică și atragerea
acestuia către produsul cutural artistic de calitate, mai accesibil grație limbajului
cinematografic.

Apariții media:
https://arcub.ro/eveniment/festivalul-international-de-film-pentru-copii-si-tineretwonderfest-incepe-pe-7-mai/
https://www.caleaeuropeana.ro/festivalul-international-al-filmului-pentru-copii-sitineret-wonderfest-incepe-luni-7-mai/
http://aarc.ro/articol/wonderfest-2018
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https://www.dcnews.ro/wonderfest-primul-festival-de-film-istoric-incepe-la-bucureti_590526.html
http://www.tarancutaurbana.ro/la-bucuresti-se-afla-in-plina-desfasurare-primul-festivalde-film-istoric-pentru-copii-wonderfest/

Joaca de-a copilăria

Rezumat în cifre
Număr de participanți - 5000 de persoane
Număr de artiști invitați – 60 de artiști
Număr de participanți la atelierele de creație și jocurile educative - 1500 persoane
Numărul participanților câștigători la tombola organizată - 60 de persoane
Numărul seniorilor premiați la Gala de Excelență - 12 persoane
Evenimentul JOACA DE–A COPILĂRIA, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului,
s-a desfășurat în perioada 1 - 3 iunie 2018, zilnic între orele 17:00-21:30, în Parcul Tineretului,
intrarea Șincai.
Evenimentul a vizat, prin conținutul și desfășurarea lui, promovarea parteneriatului

între

generații printr-o abordare practică, bazată pe activități comune pentru seniori și copii, cât și
oportunitatea de o oferi seniorilor noi modalități de petrecere a timpului liber, care să
contribuie la reducerea fenomenului de marginalizare și îmbunătățire a confortului psihic.
Principalele activități incluse au fost:
 desfășurarea atelierelor de creație;
 organizarea jocurilor educative;
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 organizarea tombolelor cu premii;
 susținerea concertelor artistice;
 premierea unor seniori de elită.
În cadrul atelierelor de creație, tinerii împreună cu seniorii au învățat modul de confecționare a
unor obiecte decorative (păpuși, jucării, case, semne de carte cu motive tradiționale și multe
altele), iar în cadrul competițiilor și jocurilor educative s-au derulat sesiuni de jocuri de șah,
table etc. Copiii au avut ocazia să descopere jocurile de altădată alături de bunicii și părinții lor,
ca de exemplu cum să găsești batista parfumată, cum să ceri ostași pentru o țară în jocul Țară,
țară vrem ostași sau cum să faci pași de uriaș sau de pitic în jocul 1,2,3 la perete stop, alături
de celelalte activități destinate
acestora.

În

fiecare

evenimentului

au

zi

avut

a
loc

concerte în aer liber pe scena
amplasată pe aleea principală,
unde

au

fost

invitați

artiști

consacrați precum Marcel Pavel,
Florin

Chilian,

Crina

Biriș,

Silviu

„Arabesque”,
Stoian,

Matei,

ansamblul
Petrică

Mâțu

ansamblul

Românesc”

și

„Plai

grupul

vocal

„Steluțele Europei” din cadrul
Clubului

de

Excelență

al

Fundației „Dan Voiculescu”.
Zilnic,

din

oră

în

oră

s-a

desfășurat tombola cu premii,
unde toți participanții au avut
ocazia să participe și să câștige un
premiu la extragerile organizate.
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Au fost acodate peste 60 de premii constând în diverse seturi de joc, precum Catan, Domino,
Table, Badminton, Șah și Călător în jurul lumii, pe lângă celelalte obiecte câștigate (agende,
căni, stick-uri de memorie, pixuri, calendare, iconițe).

Evenimentul s-a încheiat a treia zi cu Gala de premiere a Seniorilor, unde au fost premiați 12
seniori de elită ai Capitalei, personalități ale societății românești care prin activitatea
profesională au adus contribuții semnificative în domeniile lor de activitate, devenind adevărate
modele de profesionalism pentru generațiile tinere (Alexandru Arșinel, Ivan Patzaichin, Dr.
Ana Culcer, Letiția Oprișan, Dan Cioca, Cezara Dafinescu, Uca Marinescu, gen. ( r ) Dragnea
Marin, familia Mihai Manta, Alexandrina Halic, Jolt Kerestely și Octavian Ursulescu). Artistul
Petrică Mâțu Stoian a încheiat ultima seară și totodată evenimentul „Joaca de-a copilăria”, în
pași de dans și chiote de veselie. Bunicii au fost în centrul atenției de data aceasta, pentru că au
ignorat ploaia și vântul și s-au prins într-o horă a bucuriei.
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Articole media:
http://www.cs-mb.ro/joaca-de-a-copilaria
http://romania-de-azi.com/tag/centrul-pentru-seniori-al-municipiului-bucuresti/
http://news.ournet.ro/item/9-seniori-de-elita-vor-fi-premiati-de-ziua-copilului-alexandra-db4451cf1a6f4a7d3b6f464c1e73e1ca7
http://www.tvr.ro/joaca-de-a-copilaria-la-tvr-mii-de-oaspeti-si-zeci-de-ore-de-transmisiilive_22087.html#view
http://stiri.tvr.ro/joaca-de-a-copilaria--de-ziua-lor--copiii-au-participat-la-spectacole--piese-deteatru--intreceri-sportive--la-tvr_831941.html#view
https://evz.ro/joaca-copilaria-tvr.html
https://adevarul.ro/entertainment/tv/joaca-de-a-copilaria-continua-tvr-treia-editie-televiziunearomana-isi-deschide-portile-1-iunie-1_5b0685abdf52022f755b7cf0/index.html
https://b1.ro/stiri/eveniment/bucuresti-joaca-de-a-copilaria-223853.html
https://www.stiripesurse.ro/tag/joaca-dea-copilaria/Â
https://irina.bartolomeu.ro/10-motive-de-1-iunie-sa-te-simti-din-nou-copil/
https://superbebe.ro/stiri/de-1-iunie-mai-multe-activitati-dedicate-copiilor-in-parcul-tineretului/
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http://www.tvr.ro/joaca-de-a-copilaria-la-tvr-o-joaca-la-care-au-venit-mii-deromani_19831.html#view
https://www.libertatea.ro/stiri/stiri-interne/video-9-seniori-de-elita-vor-fi-premiati-de-ziuacopilului-alexandra-dobre-directorul-centrului-pentru-seniori-sunt-oameni-deosebiti-2274847
http://www.infoziare.ro/stire/18767792/VIDEO%7C+9+seniori+de+elit%C4%83+vor+fi+pre
mia%C8%9Bi+de+Ziua+Copilului+Alexandra+Dobre+directorul+Centrului+pentru+Seniori:+
%E2%80%9CSunt+oameni+deosebi%C8%9Bi%E2%80%9D
https://www.ziarelive.ro/stiri/video-9-seniori-de-elita-vor-fi-premiati-de-ziua-copiluluialexandra-dobre-directorul-centrului-pentru-seniori-sunt-oameni-deosebiti.html
https://www.youtube.com/watch?v=niEemTu8p5c

RomânIA Autentică
Perioada 23-24 iunie
Festivalul RomânIA Autentică inițiat de către Asociația Națională a Antreprenorilor și Flori
de Ie s-a desfășurat anul acesta în mai multe locații simultan: Brașov, Iași, Târgu Jiu și Hobița.
Urmare a invitației adresate Centrului pentru Seniori al Municipiului București, de către
Asociația Națională a Antreprenorilor și Flori de Ie de a aduce la Festivalul RomânIA
Autentică meșteri și artiști seniori din București, Centrul pentru Seniori al Municipiului
București a realizat un acord de parteneriat, prin intermediul căruia a asigurat participarea unui
meșter popular la Festivalul România Autentică din Brașov, în perioada 23-24 iunie.
Meșterul popular Marin PREDUȘEL a participat în perioada 23-24 iunie 2018 la Festivalul
RomânIA Autentică, ocazie cu care a susținut mai multe momente artistice. Marin PREDUȘEL
este rapsod și constructor de instrumente tradiționale de suflat, care a susținut în cadrul
Festivalului un atelier de confecționat instrumente tradiționale de suflat din lemn și recitaluri de
muzică tradițională instrumentală.
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Cu ocazia derulării parteneriatului, Centrul pentru Seniori al Municipiului București a avut
posibilitatea de a promova unul dintre cei mai reprezentativi seniori bucureșteni, un meșter
popular cu o carieră deosebită, care prin activitatea sa, a adus contribuții deosebite la
promovarea valorilor și meșteșugurilor românești.
Parteneri principali:
Centrul Cultural pentru UNESCO Nicolae Bălcescu;
Coresi, Radio România Actualități etc.;
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Apariții media:
https://www.libertatea.ro/stiri/festivalul-romania-autentica-va-avea-loc-pe-23-si-24-iunie-2281719
https://comunicate.wall-street.ro/festivalul-romania-autentica-in-editie-de-centenar-23-24-iunie-20181263
https://infoiasionline.ro/romania-autentica-cel-mai-mare-festival-de-promovare-a-mestesugurilorromanesti-pe-24-iunie-la-iasi/17066/
https://romaniaautentica.ro/2018/06/21/programul-festivalului-romania-autentica-brasov-piata-sfatului23-24-iunie-2018/
https://romaniaautentica.ro/2018/06/27/romania-autentica-55-000-de-participanti-la-editia-a-treia-2324-iunie-2018/
http://www.bursa.ro/romania-autentica-cel-mai-mare-festival-de-promovare-a-mestesugurilorromanesti-348665&s=comunicate_de_presa&articol=348665.html
http://www.tvr.ro/bucuria-festivalului-romania-autentica-la-tvr_22239.html#view
https://www.descopera.ro/cultura/17269049-atelier-de-pictura-si-alte-mestesugurile-romanesti-suntpromovate-in-cadrul-festivalului-romania-autentica
https://www.romaniatv.net/romania-autentica-cel-mai-mare-festival-de-promovare-a-mestesugurilorromanesti_425898.html
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Ia Românească în Europa
29 Iunie 2018
600 de beneficiari
Proiectul “Ia Românească în Europa” derulat în parteneriat cu Asociația Credință și Demnitate
a avut ca scop promovarea culturii tradiționale specifice spațiului geografic românesc și
reintegrarea acesteia în viața cotidiană. În data de 29 iunie 2018, a avut loc Spectacolul
Concurs „Ia Românească în Europa” organizat de Asociația Credință și Demnitate, ocazie cu
care 600 de beneficiari s-au bucurat de un spectacol artistic deosebit. Evenimentul a constat în
realizarea unui concurs de costume tradiționale românești și un spectacol folcloric, la care au
participat peste 30 de interpreți, ai muzicii populare din toate colțurile țării.
Cu ocazia derulării parteneriatului, Centrul pentru Seniori al Municipiului București a avut
posibilitatea de a-și promova proiectele și evenimentele, contribuind semnificativ la creșterea
vizibilității CS-MB și promovării culturii și identității naționale.
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Colinele Nemuririi
28 Iunie 2018
În perioada 02 - 15 iunie 2018, a avut loc Simpozionul Internațional de Pictură “Colinele
Nemuririi” organizat de către Asociația Art & Heritage, sub înaltul patronaj al Ministerului
Culturii din Republica Moldova. În cadrul acestui proiect, Centrul pentru Seniori al
Municipiului București a realizat un parteneriat cu Asociația Art & Heritage, prin intermediul
căruia seniori ai artei românești au susținut cursuri deschise studenților din cadrul Academiei
de Arte din Chișinău. Printre activitățile desfășurate amintim: o serie de comunicări în cadrul
Academiei de Științe din Chișinău vizând istoria Marii Unirii, un simpozion de artă în situl
cultural Orheiul Vechi-Butuceni, vernisajul din cadrul festivalului internațional de muzică
“DescOperă”. Cu ocazia derulării parteneriatului, CSMB a avut posibilitatea de a promova
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seniorii artei românești și totodată posibilitatea promovării proiectelor și evenimentelor în afara
granițelor țării.

Apariții media:
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https://www.icr.ro/pagini/simpozionul-international-si-tabara-de-pictura-colinele-nemuririi
http://blogosfera.md/view-post-v-375061-0-romana.html
https://www.icr.ro/chisinau/simpozionul-international-si-tabara-de-pictura-colinele-nemuririi
http://diez.md/2018/05/29/participa-la-tabara-de-pictura-colinele-nemuririi-si-descopera-lucrari-inediteale-artistilor-plastici-autohtoni/

Excursie de Sf. Ilie – Râșnov
Data: 20 - 22 Iulie 2018
Număr beneficiari: 50 de persoane
Desfășurată în perioada 20-22 Iulie 2018, în localitatea turistică Râșnov, județul Brașov,
excursia tematică de Sfântul Ilie, a deschis seria evenimentelor incluse în proiectul “Seniori în
sărbătoare”, un amplu proiect care vizează organizarea unei serii de evenimente cu caracter
cultural și recreativ, în perioada iulie-august 2018.
Proiectul a constat în organizarea unei excursii la mai multe obiective turistice din zona
Brașovului, pentru un număr de 50 de beneficiari, seniori și senioare cu domiciliul în
Municipiul București, care au beneficiat de transport dus și întors gratuit, cu autocarul. Derulat
în parteneriat cu Asociația Credință și Demnitate, proiectul a avut ca scop promovarea culturii
și îmbătrânirii active și oferirea de noi oportunități de petrecere a timpului liber, pentru seniorii
bucureșteni.
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Remember Cenaclul Flacăra
Ediția I și Ediția II
800 de beneficiari
120 de artiști

Proiectul “ Remember Cenaclul Flacăra” a fost dedicat literaturii și muzicii naționale și
reunind recitalurile artiștilor care, transpunând pe portativ poeziile lui Adrian Păunescu, au
prilejuit o incursiune în timp, dedicată atât celor care păstrează încă nostalgia acelor vremuri,
cât și generației tinere prin promovarea valorilor culturale și artistice. Proiectul s-a desfășurat
în perioada iulie – august 2018 și a constat în organizarea unor întâlniri cu reprezentanți de
renume ai muzicii folk și ai literaturii naționale, avându-l ca prezentator pe Andrei Păunescu
într-un cadru tematic. Prin derularea acestui proiect s-a urmărit satisfacerea nevoii de
socializare pentru seniorii bucureșteni și crearea unui cadru propice descoperirii și promovării
talentelor artistice, dar și a valorilor culturale naționale, prin reînvierea vechilor creații ale
Cenaclului, organizate în cadrul unor dezbateri și întâlniri, organizate lunar în perioada
derulării proiectului.
Proiectul cultural “A fost odată ... Cenaclul Flacăra” - Remember Cenaclul Flacăra, s-a
desfășurat în două ediții, în data de 26 Iulie și 09 August 2018, sub forma unor concerte
artistice, fiind dedicat fenomenului cultural reprezentat de Cenaclul Flacăra în perioada
comunistă.
20

Alături de Andrei Păunescu, pe scena sălilor de spectacole, Gloria (26 iulie) și Teatrul
Elisabeta (09 august), au urcat demni reprezentanţi ai muzicii folk precum Mircea Baniciu,
Magda Pușkaș, Vanghele Gogu, Maria Maria, Mădălina Amon și Generația Folk care prin
muzică, poezie și dialog au creat un spectacol dedicat trecutului, prezentului și viitorului.
Spectacolele realizate au fost dedicate muzicii folk, ocazie cu care s-au ascultat melodii
celebre lansate de-a lungul vremii în cadrul spectacolelor Cenaclului Flacăra, cântece care au
scris istorie și au fost fredonate de mii şi mii de oameni, intrând astfel în memoria colectivă a
poporului român. S-au fredonat piese celebre precum “Haide mama, haide tata...”, “Rugă
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pentru Părinți”, “Și totuși există iubire...”, “Ninsoare de adio” şi multe altele. În deschiderea
spectacolului din 26 iulie 2018, artiștii au primit din partea Primarului General al Capitalei,
Gabriela Firea, o plachetă onorifică “în semn de distinsă apreciere şi consideraţie pentru
efortul lor neobosit de a promova valorile muzicii folk şi a păstra în memoria colectivă a
poporului român spiritul și creația celui mai mare fenomen cultural Cenaclul Flacăra”. Fiecare
spectacol a fost urmat de un bufet suedez, unde seniorii au avut posibilitatea de a socializa între
ei și de a primi autografe din partea artiștilor prezenți. Evenimentele au avut un impact deosebit
asupra seniorilor bucureșteni, care s-au prins în horă pe culoarele sălilor de spectacole,
concertele fiind finalizate în ropote de aplauze.
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Apariții media:

https://b1.ro/stiri/eveniment/remember-cenaclul-flacara-concert-234196.html
https://www.ziar.com/news=11694265
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https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/08/01/comunicat-de-presa-centrul-pentru-seniorial-municipiului-bucuresti-11-02-57
http://revistamuzicala.radioromaniacultural.ro/?p=29117
https://goodnews.info.ro/concert-remember-cenaclul-flacara-sustinut-de-andrei-paunescu-siinvitatii-sai/
https://uzp.org.ro/5407/remember-cenaclul-flacara-2018/
https://sectorul4live.ro/remeber-cenaclul-flacara-gratuit-pentru-seniori/
https://ultima-ora.ro/remember-cenaclul-flacara-2018/
https://www.evensi.com/remember-ara-pentru-seniori-9-august-teatrul-elisabeta-bucharestromania/264957629
http://www.bucurestifm.ro/2018/08/09/cinema-muzica-si-alte-evenimente-din-bucuresti-deastazi-9-august/
https://allevents.in/bucharest/remember-flac%C4%83ra-pentru-seniori-9-august-teatrulelisabeta/20009437120749
https://www.ziarelive.ro/stiri/remember-cenaclul-flacara-2018.html
http://www.rador.ro/2018/08/06/previziunile-saptamanii-6-12-august-2018/
http://www.radioconstanta.ro/2018/08/09/calendarul-zilei-9-august-4/

Allegria
Data 28 Iulie 2018
Număr de beneficiari: 50 de persoane
Proiectul Allegria s-a desfășurat în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu și a constat în
realizarea unui spectacol artistic gratuit ai cărui protagoniști au fost tinere talente naționale,
pentru seniorii bucureșteni, unde au participat aproximativ 50 de seniori. Evenimentul a avut ca
scop valorificarea parteneriatului între generații prin cultivarea și susținerea culturii muzicale
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naționale, precum și oferirea unui prilej prin care seniorii bucureșteni să participe alături de
nepoții lor la un eveniment cultural de elită. Evenimentul a fost prezentat de cunoscutul
jurnalist, comentator și critic muzical, Octavian Ursulescu, unul dintre seniorii de elită ai
Bucureștiului, care s-a remarcat de-a lungul timpului printr-o carieră strălucită și merite
deosebite. Durata spectacolului artistic a fost de aproximativ 5 ore, timp în care seniorii s-au
putut delecta cu un spectacol inedit plin de emoții și momente artistice deosebite realizate de
tinere talente naționale.

Apariții media:
https://a1.ro/timp-liber/evenimente/ultima-runda-a-editiei-a-va-a-concursului-national-de-tinere-talenteallegria-id778367.html
https://www1.agerpres.ro/comunicate/2018/07/29/comunicat-de-presa-centrul-pentru-seniori-almunicipiului-bucuresti-14-39-32
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https://www.antena3.ro/actualitate/cultura/finala-concursului-national-de-tinere-talente-allegria-editiaa-v-a-480399.html
https://www.viata-libera.ro/magazin/112795-finala-concursului-de-talente-allegria-la-bucuresti
https://www.stiricurate.ro/topic/ultima-runda-a-editiei-a-v-a-a-concursului-national-de-tinere-talenteallegria-344379
http://romania.shafaqna.com/EN/AL/1645405
http://www.palo.ro/a/ultima-rund%C4%83-a-edi%C8%9Biei-a-v-a-a-concursului-na%C8%9Bional-detinere-talente-allegria-673530
https://jurnalul.antena3.ro/cultura/muzica/ultima-runda-a-editiei-a-v-a-a-concursului-national-de-tineretalente-allegria-779155.html
https://www.ziarelive.ro/stiri/finala-concursului-national-de-tinere-talente-allegria-editia-a-v-a.html
https://www.telegrama.ro/social/item/71651-ploie%C8%99teanul-eduard-stoica-esteca%C8%99tigatorul-din-2018-al-trofeului-allegria.html
https://www.promptmedia.ro/2018/07/trofeul-allegria-castigat-de-un-copil-de-11-ani-din-ploiesti/

Ziua Internațională a Prieteniei
Data: 30 Iulie 2018
Număr de beneficiari: 100
Proiectul dedicat celebrării Zilei Internaționale a Prieteniei, inclus în programul pilot
“Seniori în sărbătoare”, a urmărit crearea unei punți între cultura diverselor popoare și
celebrarea sărbătorilor recunoscute internațional pe plan local cu o importanță deosebită pentru
seniori, într-un cadru festiv care să angreneze socializarea și promovarea principiului
“îmbătrânirii active” pentru seniori, printr-o paletă largă de manifestări recreaționale, culturale
și artistice. Astfel, cu ocazia celebrării Zilei Internaționale a Prieteniei, Centrul pentru Seniori
al Municipiului București a organizat un eveniment deosebit în cinstea prieteniilor de-o viață
dintre seniori.
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Proiectul a constat în organizarea unui concert de muzică ușoară și a unui concurs dedicat
prieteniei unde participanții însoțiți de cel mai bun prieten sau prietenă au avut ocazia să
povestească cum au ajuns să se cunoască și să clădească o prietenie trainică, fiind premiați
pentru reușita lor.
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Ziua Marinei
15 August 2018
Număr de beneficiari: 150

Celebrată anual, la data de 15 august, odată cu marea sărbătoare creștină a Adormirii Maicii
Domnului, Ziua Marinei a devenit una dintre cele mai așteptate sărbători ale României. Ea
adună an de an mii de turiști veniți să vadă un spectacol unic, de mare amploare, care atestă
prin conținutul lui parcursul istoriei poporului român. Anul acesta, Ziua Marinei a fost
celebrată de către seniorii bucureșteni într-un mod deosebit. Peste 150 de seniori bucureșteni au
avut prilejul să asiste la Parada Militară organizată cu ocazia Zilei Marinei la Constanța și să
petreacă câteva ore pe litoralul Mării Negre. Vizita tematică organizată la Constanța, a constat
într-o excursie de o zi și a făcut parte din programul pilot “Seniori în sărbătoare”, care reunește
o paletă largă de manifestări recreaționale, culturale și artistice desfășurate în perioada iuliedecembrie 2018.
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Vlaicu Vodă
21 August 2018
190 de beneficiari
„Vlaicu Vodă” este unul dintre numeroasele proiecte derulate în parteneriat, pentru care nu au
existat costuri și care au avut un impact pozitiv deosebit pentru seniorii bucureșteni.
Spectacolul artistic „Vlaicu Vodă” a deschis seria evenimentelor aferente proiectului “Artă
pentru Seniori”, un proiect amplu care cuprinde o serie de evenimente cu specific cultural în
jurul artei teatrale și muzicale. Proiectul a cuprins vizionarea spectacolului artistic “Vlaicu
Vodă” pentru 190 de beneficiari în mod gratuit, în data de 21 august 2018, în Piața Constituției.
Spectacolul „Vlaicu Vodă” de Alexandru Davila, în regia lui Horia Șuru, este unul dintre
proiectele de pe agenda Centenarului Marii Uniri, organizat de Teatrul Excelsior şi Primăria
Capitalei și este o piesă istorică care marchează împlinirea a 100 de ani de la înfăptuirea Marii
Unirii. Spectacolul de teatru, o idee inovatoare pe scena teatrală din București a avut ca scop
readucerea la viaţă a satului medieval românesc, piesa jucându-se într-un cadru în care, pe o
scenă rotativă, publicul și-a schimbat locația la fiecare act al piesei. Spectacolul a avut un
succes deosebit în rândul seniorilor, aceștia fiind foarte încântați de prestația actorilor și
efectele artistice.
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Apariții media:
https://www.dcnews.ro/piata-constitutiei-spectacolul-vlaicu-voda-de-alexandrudavila_609377.html
https://adevarul.ro/cultura/teatru/vlaicu-vodanationalisti-xenofobi-116-ani-incoace1_5b7fbc7bdf52022f75bdbdd3/index.html

Deprinderi fără vârstă
August – Noiembrie 2018
450 de beneficiari
Proiectul “Deprinderi fără vârstă“ este un proiect educațional de stimulare a talentelor și
creativității prin organizarea de ateliere și cursuri diferite ca tematică și tehnică, într-un mediu
creativ și prietenos, sub îndrumarea unor traineri specializați. Activitățile propuse au urmărit
dezvoltarea competențelor transversale și dezvoltarea posibilităţilor de autoexprimare prin
participarea la anumite ateliere. Proiectul s-a desfășurat în perioada august – noiembrie 2018,
cu frecvență lunară (o dată pe lună), în incinta cluburilor de seniori de la nivelul fiecărui sector
al Municipiului București.
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Atelierele de creație au avut scopul de a crea o experiență inedită pentru seniori, totul pe o
tematică educativă care a urmărit promovarea activă a meșteșugurilor tradiționale.
Printre activitățile incluse în proiect amintim: ateliere de pictură, ateliere muzicale, atelier
confecționare semne de carte cu motive tradiționale. Proiectul a avut un impact deosebit,
seniorii bucureșteni fiind foarte atrași de posibilitatea practicării unui hobby sau descoperirii
unui nou talent.
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Sănătatea nu are vârstă
conferință medicală
31 august 2018
250 beneficiari
Proiectul “SĂNĂTATEA NU ARE VÂRSTĂ” a vizat informarea corectă și promovarea
noțiunilor medicale și a unui stil de viață sănătos în rândul seniorilor, oferind acestora
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posibilitatea unei interecțiuni cu personalitățile din domeniul medicinei clasice, naturiste,
nutriționale și sportive implicate în acest proiect.
Conferință medicală „Sănătatea nu are vârstă” s-a desfășurat în data de 31 august 2018, în
localitatea Mogoșoaia, Județul Ilfov.

Cu această ocazie, un număr de 250 de seniori bucureșteni au avut ocazia să participe la prima
conferință pe temă medicală organizată de CSMB, urmată de un moment recreativ.
Prin intemediul conferinței medicale, denumită Sănătatea nu are vârstă, seniorii
bucureșteni au beneficiat de o informare corectă privind principalele afecțiuni care marchează
vârsta a treia și beneficiile integrării și adoptării unui stil de viață sănătos, oferind totodată
posibilitatea unei interacțiuni cu personalitățile din domeniul medicinei clasice, nutriționale și
sportive implicate în acest proiect.
La eveniment au fost prezenți un număr de 7 reprezentanți medicali (Dr. Mihalcea
Răzvan (Spitalul Colțea - Specialitatea Cardiologie), Prof. Doctor Ana Capisizu (Spitalul Sf.
Luca - Geriatrie și Gerontologie), Ablachim Turcheș (Director Medical ASSMB), Blându
Daniela (Director ASSMB), Lupușoru Mircea (Manager Spitalul Colțea), Dr. Humulescu
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Cosmin, Alexandra Blându), care au prezentat seniorilor, informații medicale importante din
domenii cheie precum: cardiologie, pneumologie, geriatrie, psihoterapie și medicină internă.
Conferința medicală a fost urmată de servirea unei mese și 2 momente artistice. Artiștii invitați
au fost Mărioara Man Gheorghe și George Rotaru, care au delectat publicul cu muzică populară
și șlagăre îndrăgite.
Toți participanții au beneficiat de transport dus-întors cu autocarul de la stația de metrou
Străulești. În acest sens au fost puse la dispoziție 3 autocare cu o capacitate de 50 de locuri +
șofer, care au asigurat transportul beneficiarilor în mai multe ture.
Conferința medicală s-a bucurat de un impact pozitiv deosebit în rândul seniorilor, remarcânduse în acest fel un interes sporit al seniorilor față de proiectele cu o componentă educativă și de
informare.
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Tabăra tematică cultural-educativă ediția I
“La pas prin tărâmul legendar al Greciei”
Număr de beneficiari: 100 de persoane
Perioada de derulare: 4 luni
Proiectul “La pas prin tărâmul legendar al Greciei”, a constat în derularea unei tabere culturaleducative, în Grecia în perioada august-octombrie 2018.
Tabăra tematică cultural–educativă s-a desfășurat pe parcursul a 8 zile (7 nopți), pentru
1000 de seniorii bucureșteni (persoane care au împlinit vârsta de 50 de ani cu domiciliul sau
resedința în Municipiul București de minimum 1 an).
Participarea la tabăra cultural-educativă a fost gratuită și a inclus următoarele servicii:


transport dus-întors cu autocarul București (Arena Națională) – Grecia (Hotel
localitatea Paralia-Katerini) și retur;



cazare în cameră cu 2 paturi, pentru 7 nopți;



masă (mic dejun-prânz-cină) pentru 7 zile;



excursie turistică pentru vizitarea Muntelui Olimp cu ghid turistic;



excursie turistică pentru vizitarea obiectivelor turistice din Metora cu ghid turistic;



petrecere culturală tematică “Seară Grecească”;
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petrecere culturală tematică “Seară Românească”;



activități recreative (jocuri de societate – șah, table etc.);

”Tabăra Tematică - La pas prin tărâmul legendar al Greciei" a fost unul dintre cele mai ample
și de anvergura proiecte culturale ale CSMB prin care, pensionarii s-au bucurat, fiecare în
parte, de facilități precum cazare și masă gratuite, activități cultural-artistice și recreative,
de petrecerile tematice („Seară Grecească”, „Seară Românească”), excursii la Muntele Olimp
(localitatea Litochoro, canionul Enipeas, Mănăstirea Sf. Dionisie al Olimpului și Mănăstirea Sf.
Efrem Sirul) sau de vizitarea obiectivelor turistice din Meteora (Mănăstirile de la Meteora și
Schitul Sfintei Paraskevi din Valea Tembi). În cadrul excursiilor, aceștia au avut parte de
informații bine documentate oferite de ghizi profesioniști și au primit din partea organizatorilor
pălării de soare și tricouri inscripționate.
Alocarea unui loc în cadrul taberei cultural-educative s-a făcut în ordinea depunerii dosarelor
de către participanți, cu îndeplinirea criteriilor de eligibilitate. Proiectul “La pas prin tărâmul
legendar al Greciei” a avut un puternic impact asupra seniorilor bucureșteni, care și-au
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manifestat un vădit interes. Cele 1000 de locuri disponibile au fost ocupate în scurt timp,
înscrierea făcându-se prin intermediul celor două sedii provizorii deschise pentru acest proiect,
situate în Str. Constatin Mille (incinta DGASMB și incinta Teatrului Mic). Ulterior înscrierilor
au fost făcute liste de așteptare care au însumat un număr de 413 doritori, din care caproximativ
250 de persoane au putut participa la tabăra tematică, ca urmare a retragerilor de dosare și
neconformității acestora cu regulile de participare.
Tabăra tematică s-a desfășurat pe serii de participanți, fecare serie fiind formată din minimum
50 de persoane, care au fost însoțite permanent de către reprezentanții CSMB, voluntari de la
Crucea Roșie, personal din cadrul poliției locale și ghizi turistici, totul pentru a se asigura
derularea în cele mai bune condiții a taberei.
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Apariții media:
https://www.amosnews.ro/proiectul-tabara-tematica-la-pas-prin-taramul-legendar-al-grecieiinitiat-si-organizat-de-primaria
http://www.ziarelive.ro/stiri/proiectul-tabara-tematica-la-pas-prin-taramul-legendar-algrecieis-a-incheiat-cu-succes.html
https://uzp.org.ro/8789/tabara-tematica-la-pas-prin-taramul-legendar-al-greciei-initiat-siorganizat-de-pmb-prin-csmb-s-a-incheiat-cu-succes/
http://www.cs-mb.ro/proiectul-tabara-tematica-la-pas-prin-taramul-legendar-al-greciei
https://www.dcnews.ro/tabara-gratuita-in-grecia-pentru-bucure-teni-o-mie-de-locuridisponibile_605496.html
https://www.mediafax.ro/social/primaria-capitalei-trimite-1-000-de-pensionari-in-tabara-de8-zile-in-grecia-cu-toate-taxele-acoperite-cine-poate-merge-in-excursie-17378041
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-22598599-mai-ofer-gratuit-prim-riacapitalei-tabere-grecia-pentru-1-000-seniori-venituri-sub-1-900-lei.htm
https://vocea.biz/social/2018/aug/01/excursii-gratuite-in-grecia-pentru-seniori-oferite-deprimaria-capitalei/
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https://republica.ro/primaria-paralia-gabriela-firea-trimite-1-000-de-pensionari-in-tabarazall-inclusive-de-8-zile-in-grecia
https://stirileprotv.ro/stiri/actualitate/pmb-970-de-seniori-s-au-inscris-pentru-tabara-ingrecia-250-de-dosare-validate.html
http://www.b365.ro/pmb-au-fost-ocupate-toate-locurile-in-tabara-pentru-seniori-in-grecia-nuse-mai-fac-inscrieri_259229.html
https://www.realitatea.net/ca-i-pensionari-din-bucure-ti-s-au-inscris-deja-pentru-vacan-a-ingrecia-anun-ul-primariei_2158176.html
https://evz.ro/primaria-bucuresti-tabara-grecia.html
https://www.libertatea.ro/stiri/bucuresti/970-de-pensionari-s-au-inscris-pentru-tabaragratuita-din-grecia-2351342
https://www.wall-street.ro/articol/Social/233358/recorder-primaria-capitalei-trimite-1-000-depensionari-in-vacanta-all-inclusive-in-grecia.html
https://editiadedimineata.ro/primaria-capitalei-trimite-vacanta-1000-de-pensionari/
https://jurnalul.antena3.ro/stiri/social/cum-arata-vacantele-de-pensionar-bucurestean-ingrecia-787704.html

Colours of Bucovina
18 – 26 Septembrie 2018
7 pictori seniori
Proiectul cultural “Colours of Bucovina” s-a desfășurat

în parteneriat cu Asociația

Art&Heritage, prin intermediul căruia s-au realizat o serie de galerii de artă și conferințe
tematice, despre tradiția și patrimoniul cultural și istoric românesc. Asociația Art & Heritage
alături de Centrul pentru Seniori al Municipiului București a organizat, în perioada 18 – 26
septembrie 2018, un eveniment dedicat explorării patrimoniului cultural UNESCO din Nordul
Moldovei. La proiect au participat 7 seniori bucureșteni cu rezultate remarcabile la atelierele de
pictură organizate de către CSMB în cadrul proiectului „Deprinderi fără vârstă”. Atelierele s-au
desfășurat la Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina (Gura Humorului).
Organizarea acestui eveniment a venit în contextul în care anul 2018 are o dublă semnificaţie în
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spaţiul cultural românesc: aniversarea Centenarului Marii Uniri şi Anul European al
Patrimoniului Cultural.

Apariții media:
https://www.agerpres.ro/comunicate/2018/09/18/comunicat-de-presa-centrul-pentru-seniori-almunicipiului-bucuresti--178212

Amintiri Centenare
Conferință istorică Ediția I, II și III
26 septembrie, 19 Octombrie, 02 Noiembrie 2018
750 de beneficiari
Proiectul „Amintiri Centenare” dedicat Marii Uniri și-a propus aducerea în prim plan a
amintirilor trăite de seniorii acestui veac de națiune română unită prin organizarea unor serii de
evenimente, desfășurate o dată pe lună. Proiectul a cuprins o serie de trei conferințe istorice
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având ca scop împărtășirea relevanței Centenarului în rândul populației bucureștene, urmărind
parcursul celor 100 de ani de la Unire, promovând istoria, cultura și identitatea națională.

La evenimentele organizate au participat peste 750 de seniori bucureșteni, invitații de onoare
fiind:


La prima ediție a conferinței: Lector Univ. Dr. Bogdan Bucur (SNSPA, Facultatea de
Științe Politice, Dep. Sociologie), autorul volumului ”Cartea de Aur a Centenarului
Marii Uniri”; Conf. Univ. Dr. Adrian Niculescu (SNSPA, Facultatea de Științe Politice,
Dep. Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene) și Conf. Univ. Dr.
Cristina Păiușan - Nuică, cercetător în cadrul Muzeului Național de Istorie al României.



La a II-a ediție a conferinței: - Ernest Oberländer - Târnoveanu, directorul Muzeului
Naţional de Istorie a României (MNIR); istoricul Cătălin Manea și lector univ. dr.
Andrei Florin Sora, Facultatea de Istorie, Universitatea București, membru al Societății
de Științe Istorice din România, autorul mai multor studii de specialitate, publicații și
cărți.
48



La a III-a ediție a conferinței: directorul Muzeului Național de Istorie, domnul Ernest
Oberländer, prof. univ. dr. Adrian Niculescu și istoricul Bogdan Bucur.

Seria de conferințe istorice „AMINTIRI CENTENARE”, s-a desfășurat la Palatul Mogoșoaia și
acestea au fost urmate de un moment recreativ, care a cuprins vizionarea unui concert artistic și
servirea cinei. Tuturor participanților le-a fost oferită o carte cu o simbolistică deosebită
“Cartea de Aur a Centenarului Marii Unirii”, un volum impersionant de documente istorice al
cărui autor este istoricul Bogdan Bucur. Transportul participanților a fost asigurat de către
CSMB, gratuit cu autocare, de la stația de metrou Străulești, dus-întors.
Proiectul s-a bucurat de un impact deosebit în rândul seniorilor bucureșteni, care au avut ocazia
să se informeze asupra biruințelor Armatei Române pe frontul Primului Război Mondial și
evenimentelor care au încununat Marea Unire și să se delecteze cu un impresionant concert cu
muzică din perioada interbelică.
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Apariții media:
http://www.bucuresteni.ro/despre/amintiri-centenare/
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https://uzp.org.ro/8391/conferinta-amintiri-centenare-de-la-mogosoaia_un-eveniment-initiat-siorganizat-de-centrul-pentru-seniori-al-pmb/
http://www.businesspress.ro/amintiri-centenare-un-nou-proiect-initat-si-organizat-de-primariacapitalei-prin-centrul-pentru-seniori-al-municipiului-bucuresti-csmb/
https://www.amosnews.ro/amintiri-centenare-un-nou-proiect-initiat-si-organizat-de-primariacapitalei-2018-09-28
https://www.amosnews.ro/amintiri-centenare-cea-de-doua-conferinta-dedicata-implinirii-celor100-de-ani-de-la-infaptuirea
https://ultima-ora.ro/amintiri-centenare-un-nou-proiect-initat-si-organizat-de-primariacapitalei-prin-centrul-pentru-seniori-al-municipiului-bucuresti/
http://confluente.org/aurel_v_zgheran_1538894314.html

Ziua Internațională a Seniorilor
400 de beneficiari
02 Octombrie 2018
Proiectul dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice a avut ca scop celebrarea acestei
zile printr-un eveniment cultural - artistic și recreativ dedicat seniorilor bucureșteni.
Conceptul unic al proiectului a constat în desfășurarea unui amplu program artistic susținut de
seniorii bucureșteni ai cluburilor de seniori existente la nivelul fiecărui sector al Capitalei, cu
înclinații artistice în mai multe domenii ale artei (artă dramatică, plastică, muzică etc.) și care,
acum la vârsta a treia, au dorit să cunoască magia scenei și a reflectoarelor.
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Proiectul s-a desfășurat în incinta Teatrului Elisaberta în data de 02 octombrie și a avut ca
prezentator, pe cunoscutul senior, Octavian Ursulescu. La spectacol au participat peste 350 de
seniori bucureșteni, iar pe scena au urcat aproape 100 de seniori cu înclinații artistice.
În cadrul evenimentului au fost premiați o serie de seniori care au înregistrat rezultate notabile
de-a lungul timpului, printre care: Marius Țeicu, Stela Enache, Sanda Țăranu și Lucia Popescu
Moraru.
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Hora din Străbuni – Cursuri de dansuri populare
Perioada octombrie-decembrie
800 de beneficiari

Proiectul „Hora din străbuni” a constat în organizarea unor cursuri de dans popular în perioada
octombrie – decembrie, cu durată de o oră/sedință, desfășurate săptămânal, în fiecare dintre
cluburile de seniori de la nivelul fiecărui sector al Municipiului București. Proiectul a avut ca
scop oferirea de noi posibilități de socializare, respectiv stimularea interesului pentru
valorificarea tradițiilor culturale locale.
Prin intermediul acestui proiect seniorii au putut învăța pași de dans din fiecare zonă
etnografică a României în funcție de specificul fiecărui dans, și anume: Sârba, Rustem, Funda
(Oltenia); Țărăneasca și Polcuța (Moldova); Purtata, Jiana, Învârtita (Ardeal); Geamparaua,
Jocul bătrânesc (Dobrogea); Hora, Breaza, Pomulețul (Muntenia); Joc de doi (Banat); Învârtita
și Tropotita (Maramureș); Brâul, Ițele (Teleorman); Salajanul și Jocul în pereche (Bihor).

57

Dans pentru sănătate – Cursuri de dans
noiembrie – decembrie 2018

Proiectul “Dans pentru sănătate” promovează mișcarea fizică, ca mijloc de îmbunătățire a
calității vieții prin organizarea unor cursuri de dans, împărțite în mai multe module. Acest
proiect s-a desfășurat în perioada noiembrie – decembrie 2018, în cadrul cluburilor de seniori
de la nivelul fiecărui sector, unde au participat circa 150 de seniori. Proiectul a cuprins 4
module, fiecare modul desfășurându-se pe parcursul a 3 ședințe, cu o durată de 120 de
minute/ședință, începând din luna noiembrie și până în luna decembrie, perioada în care
seniorii au avut posibilitatea să participe și să deprindă desenul coregrafic al dansurilor de
societate (vals, tango), dansurilor latino (salsa, cha cha, bachata, passo doble), precum și
dansul contemporan, mult prea puțin discutat, promovat și practicat în societatea românească.
Ședințele au fost susținute de coregrafi profesioniști, cu vastă experiență în acest domeniu.
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Seniori în Centenar – Concertul Very Classic
1 noiembrie 2018
300 beneficiari

Proiectul “Seniori în Centenar – Concert Very Classic” este un proiect cultural dedicat culturii
în toate formele sale. Evenimentul și-a propus promovarea culturii muzicale, prin crearea unei
conexiunii între patrimoniul muzical internațional și cel național, evidențiind rolul important
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jucat de muzică, în acești 100 de ani de la Unire, ca formă culturală de expresie şi modalitate
de punere în evidenţă a culturii întregii lumi. Proiectul a constat în organizarea unui concert
muzical deosebit, care a avut loc în data de 01 noiembrie 2018, în incinta Palatului Bragadiru.
Artiștii care au încântat publicul pe scena amplasată au fost cunoscuți reprezentanți ai muzicii
ușoare și clasice românești, care au delectat publicul format din profesori, medici, veterani de
război, ingineri și artiști, seniori bucureșteni care au impresionat prin cariera și rezultatele
obținute.

Concertul Extraordinar intitulat „VERY CLASSIC – SENIORI în CENTENAR” a adus în
prim plan nume sonore din lumea muzicală: Marcel Pavel, alături de renumita Orchestră
Metropolitană București dirijată de Daniel Jinga, formând un trio memorabil cu Vlad Miriță și
Iordache Basalic (așa cum au fost și interpetarile pieselor ”Mamma” de Cesare Andrea
Bixio, ”Cielito Lindo” de Quirino Mendoza Y Cortes, ”Funiculi, Funicula” De Luigi Danza,
”O Sole Mio” de Eduardo Di Capua), căruia i s-a alăturat soprana Alis Făiniță. Artiștii au reușit
să cucerească definitiv, cu optimism și strălucire, inimile și sufletele tuturor celor prezenți. Cu
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ocazia evenimentului, artiștii prezenți pe scenă au fost premiați cu o placheta onorifică, pentru
rezultatele lor remarcabile, din partea doamnei Primar General Gabriela Firea.
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Împreună de-o viață
Număr de evenimente derulate: 3
28 Septembrie 2018
03 Octombrie 2018
30 Octombrie 2018
27 Noiembrie 2018
06 Decembrie 2018
Număr de beneficiari: 1000 de persoane
Proiectul “ÎMPREUNĂ DE-O VIAȚĂ” aferent proiectului privind acordarea unei Diplome
de Onoare și plata unui premiu pentru familiile care își aniversează căsătoria, aprobat conform
H.C.G.M.B 312/2018 și înregistrată la CSMB cu numărul 2889/22.06.2018 propune prin
desfășurarea lui, o serie de evenimente, prin care seniorii bucureșteni care au împlinit 25, 50
sau 75 de ani de căsătorie să fie aniversați într-un cadru festiv, care să reunească aproximativ
100 de cupluri/eveniment, artiști, personalități și oficialități ale Bucureștiului. În cadrul
evenimentului, cuplurile aniversate primesc din partea oficialităților Municipiului București
Diploma de Onoare, sub forma unui tablou, cu ramă antichizată, în semn de respect și
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apreciere, un moment unic care să marcheze acest eveniment al vieții de familie. La fiecare
eveniment, gala de premiere a fost urmată de un moment artistic oferit de muzicieni de marcă
ai culturii românești, care și-au construit o carieră națională și internațională prin talentul și
profesionalismul lor. Evenimentele derulate au fost acompaniate de momente artistice susținute
de cunoscuți artiști naționali, precum Marius Vernescu, Gabriel Stănescu și Beatrice Vernescu,
trei muzicieni care au cucerit marile scene ale lumii precum scena Filarmonicii din Berlin,
Salurinn Concert Hall (Islanda), Ateneul Român și altele.
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Proiectul s-a derulat pe o durată de 4 luni, timp în care au avut loc o serie de evenimente cu
același conținut dedicat cuplurilor aniversate, în perioada septembrie-decembrie 2018 (în datele
de 28 septembrie, 03 octombrie, 30 octombrie, 19 noiembrie, 27 noiembrie și 06 decembrie).

28 septembrie 2018
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03 Octombrie 2018
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30 Octombrie 2018
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27 Noiembrie 2018
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Teatru pentru Seniori
octombrie – noiembrie 2018
2100 beneficiari
“Teatru pentru Seniori” cuprinde o serie de evenimente culturale printre care piese de
teatru dedicate seniorilor bucureșteni. Proiectul face parte din proiectul cadru “Artă pentru
Seniori”, un proiect amplu care cuprinde o serie de evenimente culturale și artistice, precum
piese de teatru, concerte muzicale sau simpozioane.
În cadrul acestui proiect, seniorii bucureșteni au avut ocazia să vizioneze gratuit în incinta
Teatrului Elisabeta, 3 piese de teatru, care au fost puse în scenă în mai multe reprezentații.
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La fiecare reprezentație din cele 6, au fost puse la dispoziția seniorilor câte 350 de bilete de
teatru, în mod gratuit.
 TOTUL DESPRE FEMEI (3 reprezentații) regia Felix Crainicu, având în distribuție
pe Corina Dănila, Adriana Titieni și Crina Lință.
Spectacolul propus de Teatrul Arte dell’Anima aduce în fața martorilor actului artistic
trei actrițe care au acceptat provocarea de a înfățișa fiecare cinci personaje diferite.
Comedia romantică „Totul despre femei” adună într-un melanj unic o poveste de iubire,
una de carieră și una de prietenie.
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 ÎNTREAGA MEA LUME (2 reprezentații) regia Puiu Șerban, având în distribuție pe
Adelina Toma, Claudian Șiman, Vlad Lință, Anca Bejan, Dorin Enache. „Întreaga mea
lume” este o adaptare după piesa „Things I Know To Be True” de Andrew Bovell care
spune povestea lui Rosie, o adolescentă întoarsă acasă pe nepusă masă, în suburbia
unui oraș provincial din Australia, după ce a încercat să-și facă un rost prin Europa. O
comedie romantică în care spectatorul va fi purtat într-o lume fascinantă a jocurilor de
iubire adolescentine.
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 LETTICE și LEUȘTEANUL (1 reprezentație) de Petter Shaffer, regia Geanina
Hergheligiu, având în distribuție pe Crina Lință, Silviu Biriș și Ioana Pavelescu.
„Lettice și Leușteanul” este o savuroasă comedie satirică care spune într-un stil plin de
umor fin și nuanțat, povestea întâlnirii dintre Lettice Douffet (o femeie pasionată de
istorie, teatru și bucătărie elisabetană), ghid turistic la Conacul Fustian, conac bântuit
(în opinia ei) și Charlotte (Lotte) Schoen, aparent rigidul reprezentant al Consiliului
Conservării și Protejării Obiectivelor Istorice ale Regatului Unit al Marii Britanii și al
Irlandei de Nord.
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Mișcarea, zâmbetul inimii – Sesiuni de kinetoterapie
Perioada noiembrie-decembrie 2018

Proiectul “Mișcarea, zâmbetul inimii”, încadrat în proiectul cadru “Sănătatea nu are vârstă”,
care urmărește promovarea mișcării fizice în rândul seniorilor și informarea corectă a acestora
privind principalele subiecte de interes ale vieții seniorilor, precum afecțiunile medicale,
nutritive, preventive și medicație.
În cadrul proiectului “Mișcarea, zâmbetul inimii”, seniorii bucureșteni au putut participa la
sesiuni gratuite de kinetoterapie, organizate în cadrul cluburilor de seniori de la nivelul fiecărui
sector. Sesiunile de kinetoterapie s-au desfășurat săptămânal în perioada noiembrie –
decembrie și au fost destinate unui număr de aproximativ 600 de beneficiari.
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Festivalul Doinița 10
17 noiembrie 2018
350 beneficiari
Proiectul “Festivalul Donița 10” face parte din seria evenimentelor incluse în programul
“Parteneriat între generații” și a constat în organizarea unui festival folcloric unde au fost puse
în scenă dansuri populare specifice fiecărei zone etnografice a României, de către 7 ansambluri
folclorice din toată țara compuse din tineri dansatori de toate vârstele.
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Pe urmele Marii Uniri
1000 de beneficiari
6 excursii tematice în țară
Curtea de Argeș – 16 Noiembrie
Târgu Jiu – 30 Noiembrie
Iași – 30 Noiembrie
Târgoviște – 01 Decembrie
Alba Iulia - 01 Decembrie
Brașov – 06 Decembrie
Proiectul “Pe urmele Marii Uniri” a constat în organizarea unui număr de 6 excursii pentru
circa 1000 de seniori și senioare din Municipiul București, în mai multe orașe din țară.
Locațiile în care s-au organizat excursiile au fost: Alba Iulia, Târgu Jiu, Iași, Brașov,
Târgoviște și Curtea de Argeș. Scopul proiectului este de conștientizare a rolului reprezentat de
Marea Unire în dezvoltarea României Moderne, prin reactualizarea memoriei colective asupra
locurilor și evenimentelor marcante.
Printre obiectivele vizitate se seniorii bucureșteni în cadrul vizitelor tematice s-au regăsit:
Alba Iulia: Parada de 01 Decembrie 2018, Cetatea Bastionară Alba Carolina, şi multe edificii
martore ale istoriei acestui loc unic în lume.
Brașov – orașul vechilor cavaleri teutoni: Piața Sfatului, Biserica Neagră, Muzeul de
etnografie;
Curtea de Argeș- vechea Cetate de Scaun a Tării Românești: Fântâna lui Manole, ruinele Curții
Domnești și Muzeul Municipal, Mănăstirea Curtea de Argeș;
Târgoviște - Mănăstirea Dealu, Biserica mare Domnească și alte obiective turistice;
Târgu-Jiu: Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu, cunoscut și sub numele
de Ansamblul monumental „Calea Eroilor”, compus din Masa tăcerii, Aleea scaunelor, Poarta
sărutului și Coloana fără sfârșit, Mănăstirea Hurezi;

79

Iași: Mausolelul de la Mărășeti Catedrala Mitropolitană din Iași, cel mai important lăcaș de cult

din Moldova, care adăpostește moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, Mănăstirea Sfinți 3
Ierarhi, Palatul Culturii.
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Amprentele tinereții
600 de beneficiari
2 concerte artistice
Proiectul „Amprentele tinereții” a adus în atenția publicului crearea unui cadru
propice împărtășirii talentelor diferitelor generații și a presupus realizarea a două concerte
susținute de un cor de copii pe teme de interes pentru seniori. Tematica concertului prezintă un
parcurs complex al spiritualității românești oglindite în trei zone importante de creație:
folclorul autentic sau prelucrat, tradiția sacră bizantină și creația contemporană. Proiectul
„Amprentele tinereții” a constat în organizarea a două concerte muzicale în data de 20
noiembrie și 4 decembrie 2018, unde artiștii prezenți pe scenă vor fi tineri copii cu rezultate
deosebite în activitatea muzicală, sub îndrumarea dirijorului, iar publicul va fi format din
seniorii bucureșteni. Tematica concertelor a fost expunerea valorilor tradiționale, răspândite de
vechile generații și transpuse pe scenă de noile generații, într-un context favorabil creării unei
conexiuni între generațiile de tineri și seniori.
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Corala seniorilor
27 noiembrie 2018
400 de beneficiari
Proiectul „Corala Seniorilor” este un proiect cultural care și-a propus să adune laolaltă
pasionații de muzică corală și nu numai. În rândul seniorilor se numără persoane care, în
decursul anilor, fie și-au creat din muzică o carieră, fie au conturat în jurul ei vise neîmplinite.
Corala Seniorilor le dă ocazia aducerii aminte, dar și împlinirii visului de a se întâlni cu muzica
și scena, în calitate de interpreți de muzică corală. Evenimentul a constat în organizarea unui
spectacol artistic oferit de reprezentanții coralelor de seniori de la nivelul fiecărui sector, care a
fost încheiat cu un concert al artistului Florin Chilian.
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Aplauze pentru seniori - Șlagăre românești
28 noiembrie 2018
250 de beneficiari
Evenimentul “Șlagăre românești” face parte din seria evenimentelor culturale incluse în
proiectul “Aplauze pentru Seniori” și s-a desfășurat în data de 28 noiembrie 2018, în incinta
Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București. Evenimentul este un amplu demers
cultural, un periplu în lumea muzicii de altădată, a artiștilor și compozitorilor anilor ’60 – ’90
care au creat cortina sonoră a acelor ani. Prin conținutul lui, evenimentul a oferit seniorilor
posibilitatea întâlnirii cu șlagărele tinereții lor, cu artiștii care le-au lansat și totodată crearea de
noi oportunități de implicare socio-culturală pentru seniorii bucureșteni și petrecere a timpului
liber într-un mod recreativ și relaxant, ducând astfel la reducerea fenomenului de
marginalizare.
Evenimentul “Șlagăre românești” a constat în organizarea unui amplu spectacol muzical, care a
avut ca scop valorizarea publică a personalităților muzicii ușoare românești, care au marcat
evoluția acesteia la nivel național și mondial, prin șlagărele lansate în decursul anilor, precum
și promovarea în rândul seniorilor a culturii românești.
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În prag de sărbători
5 evenimente
26-30 noiembrie 2018
1000 de beneficiari

Proiectul a constat în organizarea unei serii de 5 evenimente, în perioada 26-30 noiembrie 2018
pentru circa 1000 de seniori bucureșteni și a avut ca temă principală dezvoltarea personală prin
teatru la vârsta a treia, ca modalitate de îmbunătățire a calității vieții seniorilor.
Evenimentele au avut loc zilnic, în perioada 26-30 noiembrie 2018 și au constat în organizarea
unor sesiuni de teatru, urmate de un concert susținut de artiști ai scenei muzicale românești.
În fiecare zi artiști consacrați precum Alexandru Arșinel, alături de Crina Lință și Silviu Biriș
au încântat publicul cu sesiuni de dezvoltare personală care au urmărit

îmbunătățirea

abilităților vocale, urmate de skech-uri savuroase de umor și momente artistice.
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Expoziție Centenar – Magia Crăciunului
3-15 decembrie 2018
Proiectul Expoziție Centenar – Magia Crăciunului, este un proiect de tip cultural dedicat
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri de la 1918 şi a cuprins realizarea unor lecții de pictură și
artă de către seniorii bucureșteni pentru copii, respectiv expunerea acestor lucrări într-o galerie
de artă. Tema centrală a picturilor este legată de promovarea istoriei și identității naționale, a
operelor de artă pe tema Centenarului. Proiectul a avut scopul de a dezvolta seniorilor
sentimentul împlinirii sociale, prin construirea unor noi proiecte de ajutor reciproc dezvoltate
împreună cu generațiile mai tinere.
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Romanța ne unește
10 decembrie 2018
400 de beneficiari
“Romanța ne unește” face parte din seria evenimentelor incluse în proiectul “Aplauze
pentru Seniori”, un proiect amplu care cuprinde organizarea unor serii de evenimente culturale
și muzicale dedicate seniorilor care au obținut rezultate remarcabile de-a lungul activității lor
profesionale. Evenimentul a constat în desfășurarea unui concert de romanțe, susținut de
laureați ai Festivalului Național de Romanțe „Crizantema de aur”, alături de mari artiști români
în ale căror repertorii Romanța ocupă un loc privilegiat, în data de 10 decembrie 2018 în
incinta Teatrului de revistă “Constantin Tănase”.
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Concertul a fost susținut de cunoscuți artiști ai acestui domeniu muzical, printre care sau regăsit : Daniela Vlădescu, Florin Georgescu, Alina Mavrodin Vasiliu, Domnița Moroșanu,
Marian Stere, Nicoleta Vasile, Daniel Pop, Ina Dincă, Mădălin Băldău, Tudor Bărbos, Iulian
Bratu, actorul Silviu Biriș, harpista Cristina Munteanu și Orchestra „Romanța”( dirijor Lucian
Vlădescu). Evenimentul s-a înscris în seria evenimentelor din Programul Național de Concerte
„Romanța ne unește” inițiat de Centrul Cultural pentru UNESCO „Cetatea Romanței”
Târgoviște, sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO și sub egida
Anului European al Patrimoniului Cultural, în contextul celebrării Centenarului Marii Uniri de
la 1918.
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Apariții media:
http://www.jurnaldedambovita.ro/jdb_articol--concertul-romanta-ne-uneste-regalmuzical-premiat-de-primaria-capitalei,48584.html
http://www.bucurestifm.ro/etichete/spectacolul-eveniment-romanta-ne-uneste/
http://www.amosnews.ro/concertul-romanta-ne-uneste-2018-12-08
https://ultima-ora.ro/romanta-ne-uneste-la-sala-savoy-a-teatrului-de-revista-constantintanase-din-bucuresti/
https://wwwb.agerpres.ro/comunicate/2018/12/09/comunicat-de-presa-centrul-pentruseniori-al-municipiului-bucuresti--224529
https://uzp.org.ro/tag/romanta-ne-uneste/
https://topromanesc.ro/spectacolul-concert-romanta-ne-uneste-la-teatrul-de-revistaconstantin-tanase/
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Decembrie Magic
10-14 Decembrie 2018
1000 de beneficiari

Proiectul intitulat “Decembrie Magic” a cuprins organizarea unei serii de 5 evenimente
succesive cu tematică de sărbători, pentru un număr total estimat de 1000 de beneficiari, în
perioada 10-14 decembrie 2018. Prin intermediul acestui proiect, CSMB și-a propus să aducă
în sufletul seniorilor bucureșteni, bucuria și magia Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului printro serie de evenimente cu tematică diversă care au cuprins momente unice de relaxare și bucurie
pentru seniorii bucureșteni de unde nu au lipsit: colindele de Crăciun susținute de coruri de
copii, concertele de muzică populară cu artiști consacrați ai muzicii românești și bineînțeles,
împodobirea bradului de Crăciun.
Proiectul “Decembrie Magic...” este un demers inedit pe scena proiectelor derulate de
asociațiile, centrele și fundațiile destinate seniorilor și a urmărit îmbunătățirea oportunităților
de petrecere a timpului liber pentru persoanele de vârsta a treia din Municipiul București și a
avut au dublu rol, pe de o parte de a stimula socializarea și de a revitaliza tradițiile specifice
Crăciunului și, pe de altă parte, de a ajuta la creșterea confortului resimțit de această categorie
socială.
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Colinde la fereastră
400 de beneficiari
Proiectul COLINDE LA FEREASTRĂ oferă prin conținutul lui un bun prilej de
promovare a tradiției de a colinda, de valorificarea a acestor creații muzicale, cât și de
valorizarea celor care le interpretează.
Acest proiect a constat în organizarea unui concert de colinde în data de 20 Decembrie
2018, pentru un număr de aproximativ 400 de beneficiari, reprezentând persoane cu domiciliul
în Municipiul București, care au împlinit cel puțin vârsta de 50 de ani. Concertul desfășurat în
data de 20 decemebrie 2018 a cuprins un amplu program de colinde, atât tradiționale cât și
moderne și muzică românească, interpretate de artiști și cete de colindători.

De la colinde arhaice românești, la colinde internaționale, de la urările în versuri la
poezia dedicată iernii, de la poveștile Crăciunului pe care le ascultam în copilarie la gura sobei,
la muzica românească care însoțește bucuria acestei sărbători, concertul a reprezentat o
călătorie magică în jurul lumii printr-un mix de colinde românești, internaționale, muzică și
povești.
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PROIECTE PERMANENTE

Premiu pentru Aniversarea Căsătoriei
Proiect permanent
1500 dosare depuse
3000 de beneficiari
Proiectul „Premiul și Diploma de Onoare pentru Aniversarea Căsătoriei”, aprobat prin
H.C.G.M.B., începând cu data de 22 iunie 2018, este un proiect permanent care constă în
acordarea unei Diplome de Onoare și plata unui premiu 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, familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie
urmează să primească o Diplomă de Onoare şi 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 importanţei
stabilităţii 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.
Aprobat prin Hotărârea Consiliul General al Municipiului București cu numărul
312/2018 și înregistrată la CSMB cu numărul 2889/22.06.2018, proiectul a intrat în vigoare cu
data de 22 iunie 2018 și până în prezent circa 1200 de cupluri și-au depus dosarele pentru
primirea premiului și a diplomei de onoare.
Prin acest proiect, Primăria Capitalei prin Centrul pentru Seniori al Municipiului
București, susține valorile și echilibrul socio-economic al familiei, prin măsuri punctuale de
sprijin financiar și își propune să conştientizeze bucureștenii cu privire la importanţa stabilităţii
în căsnicie.
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Apariții media:
http://www.cs-mb.ro/aniversare-casatorie
https://www.libertatea.ro/ultima-ora/premii-in-bani-pentru-aniversarea-casatoriei-2333204
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https://www.libertatea.ro/stiri/bani-pentru-familiile-care-au-minimum-25-de-ani-de-casatoriepot-primi-pana-la-3-000-de-lei-2290648
https://www.unica.ro/cuplurile-care-isi-aniverseaza-casatoria-recompensate-de-primariacapitalei-246941
https://www.sfin.ro/actualitate/primaria-capitalei-premiaza-cuplurile-care-aniverseaza-20-50-si75-de-ani-de-casatorie/
https://www.agerpres.ro/administratie/2018/06/09/cgmb-premiu-de-1-000-de-lei-pentrufamiliile-care-implinesc-25-de-ani-de-casatorie--123673
https://www.perfect-style.ro/cuplurile-care-isi-aniverseaza-casatoria-recompensate-de-primariacapitalei/
https://www.mediafax.ro/social/bani-de-la-primaria-capitalei-pentru-cuplurile-care-aniverseaza25-50-si-75-de-ani-de-casatorie-17249218
http://www.ziare.com/social/capitala/bani-de-la-primarie-pentru-bucurestenii-care-aniverseazanunta-de-argint-de-aur-si-de-diamant-cei-casatoriti-de-tineri-au-nevoie-de-aprobare-de-la-firea1516838
https://www.bugetul.ro/bani-pentru-cuplurile-care-aniverseaza-20-50-si-75-de-ani-de-casatoriece-sume-vor-primi-din-partea-primariei-capitalei/
https://romanialibera.ro/social/ce-premiu-pregateste-primaria-capitalei-pentru-fiecare-cuplucare-aniverseaza-25-de-ani-de-casnicie-734170
https://www.hotnews.ro/stiri-administratie_locala-22509118-familiile-bucure-tene-caremplinesc-25-ani-torie-primesc-prim-rie-1-000-lei.htm
http://www.ziare.com/social/capitala/bani-de-la-primarie-pentru-bucurestenii-care-aniverseazanunta-de-argint-de-aur-si-de-diamant-cei-casatoriti-de-tineri-au-nevoie-de-aprobare-de-la-firea1516838
https://www.click.ro/news/bucuresti/noi-ajutoare-pentru-bucuresteni-click-iti-spune-cine-vaprimi-banii
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https://www.news.ro/social/cuplurile-longevive-vor-primi-intre-1-000-si-3-000-de-lei-a-deciscgmb-consilier-general-psd-mi-se-pare-ok-sa-mai-dai-oamenilor-cate-ceva-nu-pomana-dar-sanu-fie-doar-jefuiti-1922405314442018061218167460
https://www.dcnews.ro/gabriela-firea-programe-sociale-finan-ate-de-primaria-capitalei-invaloare-totala-de-peste-43-de-milioane-de-euro-video_602646.html
https://www.romaniatv.net/esti-casatorit-iata-cum-poti-sa-iei-1-000-de-lei-de-laprimarie_337837.html
https://www.kfetele.ro/veste-buna-pentru-romani-daca-esti-casatorit-vei-primi-bani-se-dau-pana-la-3000-de-lei-de-la-primarie-cum-poti-intra-in-posesia-banilor-18160372

Lumina Ochilor, cea mai importantă. Ochelari pentru vârsta a treia.
Proiect permanent
1200 de dosare depuse în primele două luni
633 dosare achitate
Proiectul “Lumina Ochilor, cea mai importantă. Ochelari pentru vârsta a treia”, este un
proiect desfășurat permanent, care vine în sprijinul pensionarilor cu venituri reduse. Acest
proiect 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 1162 lei/net, în
conformitate cu prevederile Regulamentului de 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 se va
face în termen de 90 de zile de la data achiziționării ochelarilor.
Principalele condiții care trebuie îndeplinite de către solicitanți sunt:
a) 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 (1162 lei);
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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. De la data intrării în vigoare a
proiectului și până în prezent au fost depuse aproximativ 1200 de dosare, dintre care
aproximativ 650 de dosare au fost deja decontate.
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Apariții media:
https://www.zf.ro/eveniment/pensionarii-primesc-bani-pentru-ochelari-de-la-primariepensionara-am-fost-si-in-grecia-acum-ma-incadrez-si-aici-17522532
https://www.antena3.ro/actualitate/social/program-pentru-ajutorul-pensionarilor-cum-se-potobtine-bani-pentru-ochelari-486761.html
https://www.mediafax.ro/social/bani-pentru-ochelari-de-la-primarie-pensionara-am-fost-si-ingrecia-acum-ma-incadrez-si-aici-17522538
https://www.mediafax.ro/social/dosarele-pentru-aparatele-dentare-destinate-elevilor-dincapitala-pot-fi-depuse-incepand-de-astazi-pensionarii-pot-depune-documentele-prin-careprimesc-ajutor-pentru-ochelari-17521975
https://evz.ro/ultima-ora-anunt-important-pentru-pensionari.html
http://www.manager.ro/articole/campanii-sociale-113/primaria-bucuresti-plateste-ochelaripentru-varsta-a-treia-96401.html
https://www.europafm.ro/primaria-capitalei-da-bani-pensionarilor-pentru-ochelari-si-elevilorpentru-aparate-dentare/
https://www.stiripesurse.ro/pensionarii-din-bucure-ti-pot-primi-250-de-lei-pentru-achizi-ia-deochelari-de-azi-i-i-pot-depune-dosarele_1289524.html
https://www.rfi.ro/social-105923-bani-pentru-ochelari-de-la-pmb-de-maine-pensionarii-potdepune-dosarele
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Vieți Centenare

Proiectul “Vieți Centernare” 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”.

Pentru a putea beneficia de acest proiect, seniorii bucureșteni vor depune un dosar la punctul de
lucru CSMB din Bd. 1 Mai, care să conțină:
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Cerere tip;



Copie conformă cu originalul a actului de identitate al beneficiarului (C.I. sau B.I.);



Copie conformă cu originalul a actului de identitate al persoanei împuternicite (C.I. sau



B.I.);



Împuternicire notarială (doar în cazul în care beneficiarul împuternicește o terță



persoană);



Extras de cont emis de bancă (pe numele beneficiarului sau al persoanei împuternicite).

Potrivit H.C.G.M.B. nr. 780/2018 prin care acest proiect a fost adopotat, „prin aceste măsuri
propuse, se recunoaște contribuția adusă la dezvoltarea comunității Municipiului București, cât
și respectul și prețuirea față de seniorii bucureșteni”.
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ECHIPA CSMB

Director General: Elena-Alexandra DOBRE
Director General Adjunct: Miruna IONESCU
Director General Adjunct: Ștefan-Ioan TIRITEU

Membrii echipei:

Robert ANDRONESCU

Marius ȘERBĂNESCU

Codruța ILIE

Traian BĂLUȚĂ

Oana GEORGESCU

Daniela CUZA

Diana VIERIU

Liana DUCA

Anca BEU

Andra TACKE

Mădălina ALBEȘTEANU

Sorana MITITELU

Carmen POPESCU

Alin BRATU

Ana ANDRONESCU

Codruț CÂRLIGEANU

Viorel CARATA

Marina ZAHARIA

Cristina ROGOZ

Octavian GIRIP

Alina BRANCU

Nicoleta NĂPÎRCĂ

Nicoleta VĂTAFU

Anca DUMITRESCU

Mihaela RUSANDU

Florin GRECU
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