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Editorial 

 ”Râsul şi veselia sunt piperul şi sarea vieţii şi, în acelaşi timp, singurele lucruri 
omeneşti” 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Calistrat	Hogaș,	scriitor	

	 Iată	 doar	 una	 dintre	 cele	mai	 frumoase	 cugetări	 despre	 optimism,	 veselie,	 bunătate	 și	
încredere	 în	sine.	Și,	pentru	că	ne	dorim	să	vă	știm	cu	zâmbetul	pe	buze	și	 licăr	 în	priviri,	 vă	
dedicăm	dumneavoastră,	dragi	seniori,	alte	povești	frumoase	cu	oameni	speciali,	cu	articole	de	
interes	și	informații	utile	(în	premieră,	rubrica	”Educație	financiară”),	dar	și	o	reflectare	a	activității	
Centrului	pentru	Seniori	al	Municipiului	București.	

		 Proiectele	inițiate	de	Primăria	Capitalei	și	derulate	de	CSMB,	precum	”Suflet	pentru	Suflet”,	
”Sănătatea	nu	are	vârstă”	sau	”Senior	pentru	Senior”	 (cu	sloganul	”Împreună	putem	aduce	un	
zâmbet	în	viața	unui	senior	care	are	nevoie	de	noi!”),	alături	de	cele	permanente,	au	deja	mii	de	
beneficiari.	Fiecare	întâlnire	cu	dumneavoastră	ne	aduce	o	stare	de	bine,	sunt	pline	de	farmec,	
de	bucurie,	de	zâmbete	și	voie	bună.	

		 Știați,	de	exemplu,	că	există	”Terapia	prin	râs”	și	o	ramură	științifică	care	se	ocupă	cu	studiul	
râsului	sau	că	în	prima	duminică	a	lunii	mai	sărbătorim	Ziua	Mondială	a	Râsului?	Și	asta	pentru	
că,	de	cele	mai	multe	ori,	asociat	cu	un	stil	de	viață	sănătos	și	cu	starea	de	bine,	râsul	este	cel	mai	
bun	medicament	pentru	minte,	trup	şi	suflet.	

		 Ne-au	dovedit-o	și	seniorii	-	invitați	speciali,	Alexandrina	Halic,	îndrăgita	actriță	a	Teatrului	
”Ion	Creangă”,	Andy	Brunner,	campionul	la	ciclism,	pilot	de	rally	și	pasionat	de	sporturi	extreme,	
Sanda	Buțiu,	artist	plastic	și	nu	în	ultimul	rând,	nea	Vasile	Flașnetarul,	un	veritabil	"Charlie	Chaplin"	
al	 zilelor	noastre,	pe	care	 îl	 întâlnim	seară	de	seară	plimbăndu-se	agale	prin	Centrul	Vechi	al	
Bucureștilor.	

	 Vă	 invităm	 la	o	nouă	 incursiune	 în	 lumea	poveștilor	de	viață	și	a	confesiunilor	 inedite,	a	
sfaturilor	bune	și	a	modelelor	demne	de	urmat,	a	informațiilor	utile,	a	programelor	și	proiectelor	
generoase	create	pentru	dumneavoastră.



Mai multe informații privind aceste proiecte și 
regulamentele de aplicare, puteți afla accesând:  

Site:	http://www.cs-mb.ro/aniversare-casatorie	
http://www.cs-mb.ro/proiect-vieti-centenare

http://www.cs-mb.ro/proiect-ochelari-pentru-varsta-a-
treia

FB:	https://facebook.com/senioribucuresti/	
Tel:	0755.045.777	/	0755.061.885	/	0784.227.489	/	

0763.315.177	/	0761.336.39

proiecte În derulare

	 Se	 oferă	 tuturor	
cuplurilor	 care	 împlinesc	
25,	 50	 sau	 75	 de	 ani	
de	 căsătorie	 în	 anul	
curent,	 „Premiul	 și	
Diploma	 de	 Onoare	
pentru	 Aniversarea	
Căsătoriei”.	 Acestea	 vin	
în	 sprijinul	 conştientizării	
importanţei	 stabilităţii	
în	 căsnicie	 și	 a	 susținerii	
valorilor	 și	 echilibrului	
socio-economic	al	familiei,	
prin	 măsuri	 punctuale	
de	 sprijin	 financiar.	
Astfel,	familiile	aniversate	
primesc	 o	 Diplomă	 de	
Onoare	 și	 un	 premiu	 în	
valoare	de	1.000	de	lei	net	
pentru	împlinirea	a	25	de
ani	de	căsătorie,	1.500	de	 lei	 	net	pentru	50	de	ani	de	căsătorie	
și	 3.000	 de	 lei	 net	 pentru	 75	 de	 ani	 de	 căsătorie.	 Până	 acum,	
peste	3.200	de	cupluri	(1.397	cupluri	în	2018	și	1.752	cupluri,	de	la	
începutul	anului	și	până	în	prezent)	au	beneficiat	de	acest	proiect.	

	 S-a	 lansat	 anul	 trecut,	 ca	
urmare	a	H.C.G.M.B.	nr.	382/2018	și	
s-a	bucurat	de	mare	 succes.	 În	anul	
2018,	 au	 fost	 depuse	 și	 soluționate	
1.010	 dosare,	 iar	 în	 acest	 an,	 până	
în	prezent,	Centrul	pentru	Seniori	al	
Muncipiului	 București	 a	 înregistrat	
1.199	 de	 cereri	 ale	 beneficiarilor.	
Acest	 proiect	 prevede	 acordarea	
unui	sprijin	financiar	privind	achiziția	
de	ochelari	de	vedere,	 în	valoare	de	
maximum	 250	 lei/net/beneficiar,	
de	 către	 pensionarii	 domiciliați	 în	
Municipiul	București,	 care	au	pensia	
mai	mică	decât	salariul	minim	net	pe	
economie,	adică	1.263	lei.

	 În	 cadrul	 proiectului	 demarat	 în	 decembrie	 2018,	 63	 de	
seniori	 centenari,	 cu	domiciliul	 stabil	 în	București	au	beneficiat	
de	premiul	în	bani	(5.000	de	lei	net)	și	de	acordarea	unei	plachete	
onorifice	 în	 semn	 de	 „omagiu	 adus	 vieții	 și	 contribuției	 avute	
în	 dezvoltarea	 societății”.	 De	 remarcat	 și	 faptul	 că,	 urmare	
a	 demersurilor	 efectuate	 de	 către	 Centrul	 pentru	 Seniori	 al	
Municipiului	București,	domnul	Dumitru	Comănescu,	în	vârstă	de	
110	ani,	beneficiar	al	proiectului	VIEȚI	CENTENARE,	a	fost	declarat	
cel	mai	 vârstnic	 cetățean	 român	al	Municipiului	București,	prin	
decizia	 Direcției	 pentru	 Evidența	 Persoanelor	 şi	 Administrarea	
Bazelor	de	Date	din	cadrul	Ministerului	Afacerilor	Interne.

LUMINA OCHILOR CEA MAI   
IMPORTANTĂ. OCHELARI 
PENTRU VÂRSTA A TREIA  ÎMPREUNĂ DE-O VIAȚĂ, PREMIUL 

pentru ANIVERSAREA CĂSĂTORIEI 25, 50, 75 ANI  

VIEȚI CENTENARE



proiectele lunii SepteMBrie

	 Succesul	 de	 care	 proiectul	 ,,Suflet	 pentru	 suflet”	 s-a	 bucurat	
încă	de	la	lansare,	i-a	determinat	pe	inițiatori	și	organizatori	-	Primăria	
Capitalei,	 prin	 Centrul	 pentru	 Seniori	 al	 Municipiului	 	 București,	 în	
parteneriat	 cu	 Direcțiile	 Generale	 de	 Asistență	 Socială	 de	 la	 nivelul	
Municipiului	 București,	 să	 continue!	 Acesta	 este	 un	 program	 social	
dedicat	relaționării	și	socializării	dintre	copiii	instituționalizați	și	seniorii	
bucureșteni,	 încadrați	 în	 sistemul	 de	 protecție	 socială	 al	 persoanelor	
vârstnice.	Aceștia	participă	 la	activități	 culturale,	artistice	și	 recreative	
comune,	 gândite	 să	 răspundă	 nevoii	 de	 comunicare	 a	 tuturor	 celor	
implicați,	de	apropiere	și	de	stabilire	a	legăturilor	dintre	două	generații	
ce	împărtășesc	aceleași	valori	umane,	culturale	și	educaționale.	”Am	o	
preocupare	aparte	pentru	ceea	ce	înseamnă	grija	pe	care	o	comunitate	
trebuie	să	o	manifeste	față	de	seniorii	și	copiii	săi,	pentru	modul	în	care	le	
putem	face	viața	mai	bună!”	–	a	declarat	doamna	Primar	General	Gabriela	
Firea.	"M-am	bucurat	să	aflu	că	putem	crește	calitatea	vieții	seniorilor	
noștri	prin	organizarea	de	vizite	si	activități	în	comun	cu	cei	mici:	cei	în	
vârstă	 capătă	 o	 dispoziție	mai	 bună,	 cu	 efecte	 benefice	 asupra	 stării	
fizice,	iar	copiii	au	de	câștigat	din	contactul	cu	persoane	care	au	deja	o	
experiență	de	viață	și	răspunsuri	la	întrebari	pe	care	cei	mici	și	le	pun.	Le	
mulțumesc	în	special	tuturor	care	au	decis	să	se	alăture	acestui	program!”. 

	 Astfel,	 au	 fost	 organizate	 evenimente	 la	 care	 au	 participat	 copiii	
incluși	 în	Programul	de	Prevenire	a	Abandonului	Școlar	 ,,Sf.	Pantelimon”,	
cei	 de	 la	 Centrul	 de	 Zi	 ”Pinochio”	 și	 de	 la	 Complexul	 de	 Servicii	 "Casa	
Noastră",	alături	de	seniorii	Centrului	Rezidențial	pentru	Persoane	Vârstnice	
,,Speranța”,	  Centrului	de	 Îngrijire	și	Asistență	"Casa	Max",	Centrului	de	Zi	
”Clubul	Seniorilor”	din	sectorul	2,	Cluburilor	Seniorilor	”Codrii	Neamțului”
și	”Râmnicul	Sărat”	din	sectorul	3.	Atelierele	de	lectură	și	de	teatru	susținute	de	îndrăgiții	actori	Alexandrina	Halic	și	Silviu	Biriș,	jocurile	de	societate,	
atelierele	de	creație,	ateliere	de	pictat	măști	și	de	confecționat	păpuși	s-au	bucurat	de	mare	succes	în	rândul	copiilor	și	vârstnicilor.	Directorul	
General	al	CSMB,	Alexandra	Dobre	le-a	dăruit	copiilor	premii	și	medalii,	 iar	seniorilor,	bucuria,	emoția,	 liniștea	și	amintirea	unei	zile	frumoase	
petrecută	alături	de	oameni	speciali	ale	căror	imaginație,	creativitate,	dorință	de	a	comunica	și	pasiune	pentru	frumos	nu	au	limite.

SUFLET pentru SUFLET

	 Primăria	Capitalei,	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	București	 (CSMB),	
în	parteneriat	 cu	Asociația	 ”Sănătate	pentru	Comunitate”	 și	 cu	NeoLife	Medical	Center	
România	va	derula	un	amplu	program	de	screening	pentru	cancerul	colorectal.	Prin	acest	
program	vor	fi	acordate	cu	titlu	gratuit,	pentru	un	număr	de	1.500	de	seniori	bucureșteni,	
cu	vârsta	de	peste	55	de	ani,	teste	medicale	specifice	în	depistarea	acestei	afecțiuni.	
Testele	 primite	 de	 beneficiari	 în	 baza	 unor	 vouchere	 vor	 fi	 aduse	 către	 laboratoarele	
specializate	 din	 cadrul	 Centrului	 Medical	 Neolife,	 iar	 în	 eventualitatea	 depistării	 unei	
suspiciuni,	persoanele	 respective	vor	fi	direcționate	 către	medicii	 specialiști	 în	 vederea	
efectuării	 de	 endoscopii	 sau	 colonoscopii,	 dar	 și	 de	 analize	 anatomopatologice,	 în	
baza	 trimiterii	 de	 la	medicul	 de	 familie.	 Tot	 acest	parcurs	 este	oferit	 cu	 titlu	GRATUIT,	
costurile	 necesare	 derulării	 programului	 fiind	 suportate	 integral	 de	 către	 instituțiile	
partenere.	Regulamentul	privind	înscrierea	în	acest	program	se	va	publica	pe	site-ul	CSMB	 
(www.cs-mb.ro),	iar	înscrierea	se	va	face	exclusiv	la	unul	din	punctele	de	lucru	stabilite	de	
Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	București.		

,,ÎNVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viață”

inForMaŢii de intereS general privind prograMele și proiectele 
inStituțiilor puBlice aFlate În SuBordinea priMăriei capitalei

	 Dragostea,	 respectul	 și	 atenția	 pe	 care	 persoanele	
vârstnice	 le	 merită,	 reprezintă	 dezideratele	 proiectului	 intitulat	
,,Senior	pentru	senior”	și	desfășurat	cu	sprijinul	doamnei	Primar	
General,	Gabriela	Firea,	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	
București,	 în	 parteneriat	 cu	 Căminul	 de	 Persoane	 Vârstnice	
”Academician	 Nicolae	 Cajal”.	 Voluntarii	 seniori	 reprezintă	
principala	resursă	implicată	în	derularea	acestui	proiect;	trebuie	
doar	să	fie	persoane	empatice,	entuziaste,	deschise	și	sociabile,	
cu	abilități	de	comunicare.	Participarea	 la	acest	proiect	generos	
presupune	desfășurarea	de	programe	de	socializare	și	relaționare,	
prin	 diverse	 activități	 culturale	 și	 artistice.	 Înscrierile	 în	 acest	
proiect	se	fac	la	numărul	de	telefon	precizat	în	afișul	proiectului.

SENIOR pentru SENIOR
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	 Important	depozitar	de	valori	artistice	care	au	reușit	să	țină	
pasul	 cu	 timpul,	 Pinacoteca	este	o	 impresionantă	 colecţie	de	artă	
de	o	mare	valoare	și	diversitate;	cuprinde	lucrări	de	artă	modernă	
și	artă	contemporană	(picturi,	sculpturi,	desene,	grafică).	Acest	fapt	
o	 face	 unică	 în	 peisajul	 cultural	 bucureștean.	 Primăria	 Capitalei	 a	
hotărât	să	investească	într-unul	dintre	cele	mai	frumoase	proiecte	
culturale,	concretizat	într-un	spațiu	muzeal	unde	cetățenii	Capitalei,	
vizitatorii	 și	 turiștii	 pot	 admira	 valorile	 artei	 românești.Pinacoteca	
Municipală	se	va	afla	 în	 imobilul	de	pe	Strada	Lipscani	nr.18–20	și	
va	fi	administrată	de	Muzeul	Municipiului	București.	Va	avea	galerii	
de	artă	cu	șase	secțiuni	și	un	centru	de	cercetare,	cu	toate	zonele	
administrative	necesare	desfășurării	activității.	“Există		foarte	multe	
lucrări	de	artă	care	stau	în	condiții	improprii	și,	pentru	că	nu	s-a	făcut	 

nimic	timp	de	peste	30	de	ani,	consider	că	este	momentul	ca	
măcar	noi	să	le	putem	pune	în	valoare	și	să	reparăm	această	
nedreptate”	 –	 a	 declarat	 Primarul	 General,	 Gabriela	 Firea.	
Patrimoniul	Pinacotecii	Municipiului	București	cuprinde	2.546	
de	lucrări	de	pictură	românească	și	europeană,	402	lucrări	de	
sculptură,	 87	 de	 lucrări	 de	 artă	 decorativă,	 2.445	 de	 lucrări	
de	 grafică,	 dar	 și	 o	 colecție	 cu	 lucrări	 de	 artă	 religioasă	 și	
decorativă,	majoritatea	aflate	până	acum	în	depozite,	în	spații	
și	condiții	 improprii.	Pinacoteca	Municipiului	București	a	avut	
sediul	 în	 imobilul	 situat	pe	Bulevardul	 Lascăr	Catargiu	nr.21,	
unde	se	afla	acum	Observatorul	Astronomic.	

	 Lucrările	 de	 consolidare	 la	 blocul	 situat	 pe	 strada	
Biserica	 Enei	 nr.14	 se	 află	 într-un	 stadiu	 avansat,	 aspect	
constatat	la	fața	locului	și	de	Primarul	General,	Gabriela	Firea:	
“Administrația	 Municipală	 pentru	 Consolidarea	 Clădirilor	 cu	
Risc	 Seismic	 și	 Compania	Municipală	 Consolidări	 București	 a	
reușit	să	consolideze	în	ultimii	doi	ani	mai	multe	clădiri	decât	
toate	administrațiile	la	un	loc.	De	exemplu,	în	numai	nouă	luni,	
a	fost	finalizată	clădirea	din	strada	Blănari	nr.10.	Pot	spune	că	
programul	de	reducere	a	riscului	seismic	poate	fi	considerat	un	
succes	având	în	vedere	ritmul	de	lucru;	dacă	în	ultimii	30	de	ani,	
au	fost	consolidate	din	bani	publici	doar	20	de	clădiri,	actuala	
Administrație	a	reușit	ca	 în	perioada	2017	-	2019	să	 intervină	
în	cazul	a	circa	200	de	imobile.	Acestea	se	află	deja	în	proces	
de	 consolidare,	 punere	 în	 siguranță	 și	 revizuire	 a	 proiectelor	
tehnice	 în	 timp	 ce	 Primăria	 Capitalei	 și-a	 propus	 ca	 până	 la	
sfârșitul	anului	2020	să	reabiliteze	toate	imobilele	încadrate	în	
clasa	I	de	risc	seismic”.

inForMaŢii de intereS general privind prograMele și proiectele 
inStituțiilor puBlice aFlate În SuBordinea priMăriei capitalei

Pinacoteca Municipiului Bucureștilor, în casă nouă

Programul de consolidări al clădirilor din Capitală, un succes
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inForMaŢii de intereS general privind prograMele și proiectele 
inStituțiilor puBlice aFlate În SuBordinea priMăriei capitalei

Sursa	foto:	pmb.ro,	Facebook	Primar	General	Gabriela	Firea,	muzeulbucurestiului.ro,	descopera.ro

	 Până	la	sfârșitul	acestui	an,	Bucureștiul	va	avea	încă	o	unitate	
medicală	 ultramodernă,	 care	 va	 putea	 primi	 400	 de	 pacienți	 zilnic!	
”Mă	 bucur	 să	 constat	 că,	 în	 numai	 câteva	 luni,	 lucrările	 au	 avansat	
atât	de	mult”	–	a	declarat	Primarul	General,	Gabriela	Firea	cu	ocazia	
vizitei	făcute	la	șantierul	Ambulatoriului	Spitalului	de	Boli	Infecțioase	
și	Tropicale	„Victor	Babeș”	pentru	a	verifica	stadiul	 lucrărilor	la	acest	
obiectiv	de	investiții.	

	 Pe	 lângă	 cele	 400	 de	 autobuze	 Euro	 6,	 achiziţionate	 în	 2018,	 autobuzele	
hibrid	 de	 tip	 ”Mercedes-Benz	 Citaro	 Hybrid”	 cumpărate	 recent	 cu	 finanțare	
nerambursabilă	 vor	 contribui	 la	 îmbunatăţirea	 transportului	 public	 în	 Capitală,	
la	înnoirea	parcului	de	mijloace	de	transport	public,	dar	şi	la	diminuarea	poluării	
generate	de	traficul	urban.	”Este	o	realizare	semnificativă,	după	ce,	timp	de	12	ani,	
nu	a	mai	fost	achiziționat	nici	măcar	un	autovehicul	pentru	transportul	public”	–	a	
spus	Gabriela	Firea,	Primarul	General	al	Capitalei.	”Mai	avem	în	curs	de	atribuire	
contractele	pentru	alte	300	de	noi	mijloace	de	transport:	100	de	tramvaie,	100	de	
troleibuze	şi	100	de	autobuze	electrice	 care	 se	află	 în	acest	moment,	 în	diverse	
etape	de	evaluare	și	pentru	care	o	parte	din	finanțare	este	asigurată	din	fonduri	
nerambursabile”.	Finanțarea	provine	de	 la	Administrația	Fondului	pentru	Mediu,	
prin	 	 ”Programul	privind	 îmbunătățirea	 calității	 aerului	 și	 reducerea	emisiilor	de	
gaze	 cu	 efect	 de	 seră,	 utilizând	 autovehicule	mai	 puțin	 poluante	 în	 transportul	
public	local	de	persoane”.	

	 Modelul	 achiziționat	 pentru	 bucureșteni	 a	 primit	 premiul	 “Bus	 of	 the	 year	 2019”,	
acordat	în	cadrul	evenimentului	IAA	2018!	Sistemul	hibrid	compact,	adăugat	versiunii	de	bază	
”Mercedes	 Benz	 Citaro	 Euro	 6”,	 reprezintă	 o	 soluție	 sustenabilă,	 economică	 și	 fiabilă,	 care	
necesită	o	mentenanță	similară	autobuzelor	convenționale.	Interiorul	autobuzelor	(capacitate	
100	de	pasageri)	 este	modern,	practic,	 dotat	 cu	 scaune	 tapițate	 și	 climatizare	automată,	 cu	
funcții	 destinate	 persoanelor	 cu	 dizabilități,	 dotat	 cu	 prize	 USB	 pentru	 încărcarea	 rapidă	 a	
dispozitivelor	mobile	și	cu	sistem	informatic	performant	care	permite,	pe	de-o	parte,	furnizarea	
informațiilor	în	timp	real	despre	călătorie,	precum	și	furnizarea	de	date	despre	starea	de	
funcționare	a	autobuzului	către	dispeceratul	Societății	
de	Transport	București.	De	remarcat	faptul	că,	 la	ora	
actuală,	parcul	auto	al	STB	S.A.	a	fost	înnoit	cu	530	de	
mijloace	 noi	 de	 transport,	 ultramoderne,	 care	 oferă	
bucureștenilor	cele	mai	bune	condiții	de	transport	 în	
comun.	

Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase și Tropicale "Victor Babeș" prinde contur!

130 de noi autobuze, de tip hibrid, pentru un transport public mai confortabil, 
mai modern și mai puțin poluant! 

	 În	martie	 2019,	 Compania	Municipală	 Consolidări	 a	 început	 lucrările	 de	
realizare	a	fundaţiei.	S-a	lucrat	zi	și	noapte	și	se	va	lucra	în	același	ritm	astfel	încât,	
la	sfârșitul	anului	curent,	Ambulatoriul	să	fie	funcțional.	Va	fi	o	clădire	nouă,	cu	
spații	moderne,	adaptate	activității	medicale	de	ambulatoriu	și	de	spitalizare	de	
zi,	 inclusiv	 cu	 saloane	 și	 compartimente	 destinate	 copiilor.	 Potrivit	 proiectului	
conceput	de	ASSMB,	unitatea	medicală,	cu	o	suprafață	desfășurată	de	peste	1.100	
de	metri	pătrați,	va	avea	16	cabinete	de	consultații,	3	saloane	de	spitalizare	de	zi	(cu	
17	paturi,	12	pentru	adulți	și	5	pentru	copii),	precum	și	toate	anexele	necesare.	Cu	
o	mare	adresabilitate,	acesta	este	unul	din	cele	două	spitale	de	boli	infecțioase	din	
București,	la	care	ajung	și	pacienți	din	toată	țara,	inclusiv	pacienți	cu	boli	tropicale.	



inForMaŢii de intereS general privind prograMele și proiectele 
inStituțiilor puBlice aFlate În SuBordinea priMăriei capitalei

	 A	împlinit	65	de	ani	pe	28	iulie	și	nu	încetează	să	îi	uimească	pe	cei	din	jur;	pe	aceia	care	nu	îl	
cunosc,	pentru	că,	pentru	apropiații	săi,	performanțele	elvețianului	Andy	Brunner,	stabilit	de	peste	25	
de	ani	în	București,	reprezintă	ceva	firesc.	Așa	cum	este	el,	un	om	obișnuit,	de	toată	isprava,	modest,	
entuziast,	pasionat,	optimist,	implicat	și	dedicat	familiei,	prietenilor	și	sportului.	

		 Participant	ca	pilot	moto	la	Raliul	Paris–Dakar	(echipa	de	uzină	Suzuki,	loc	III),	la	Raliul	Faraonilor	
–	Cairo,	Egipt	(loc	III),	 la	Raliul	Baja	–	Spania	(loc	I),	 la	Raliul	Paris	–	Istanbul,	dar	și	la	Raliul	Tunisiei	ca	
pilot	auto,	pe	unul	dintre	camioanele	Roman-Caterpillar	 (loc	 II),	 fost	campion	al	Elveției	și	al	Africii	 la	
motocross	și	multiplu	campion	la	ciclism,	Andy	are	o	poveste	de	viață	fascinantă.	

O	 viață	 care	 avea	 să	 reînceapă	 atunci	 când	 a	 împlinit	
60	ani	și	care	fusese	cât	pe-aci	să-l	învingă	și	să-l	scoată	
definitiv	pe	tușă.	
	 A	 renăscut,	 asfel	 că,	 dintr-un	 bărbat	 sedentar	
care	 abia	 se	 mai	 deplasa,	 în	 mai	 puțin	 de	 doi	 ani,	 a	
reușit	 să	 cucerească	 zeci	de	podiumuri	 la	 competițiile	
de	mountain-bike,	cross-country	și	ciclism	din	România.	
	 Andy	s-a	calificat	și	a	concurat	la	Campionatele	
Mondiale	de	Downhill	(ciclism	montan,	cu	probe	foarte	
periculoase	de	coborâre	pe	munte	–	n.red.)	de	la	Val	di	
Sole,	Italia	din	2016.
	 A	cucerit	locul	IV.	Un	an	mai	târziu,	la	Mondialele	
din	Andorra	s-a	accidentat	grav,	iar	în	2018	a	revenit	și	a	
cucerit	medalia	de	bronz!	Abia	împlinise	64	de	ani	și	a	

urcat	pe	podium	cu	mâna	imobilizată	după	accidentarea	la	umăr	datorată	unei	căzături…	Cu	doar	câteva	
zile	înainte	de	a	împlini	65	de	ani,	Andy	Brunner	a	cucerit	un	loc	I	la	Greenfield		Duo	Challenge	by	Road	
Grand	Tour,	o	competiție	de	ciclism	și	alergare	și	un	loc	II	la	o	cursă	de	ciclism	pe	șosea	(24	km).		
	 Până	la	sfârșitul	anului	va	mai	participa	la	câteva	concursuri	de	ciclism	pe	șosea	și	de	road-race,	
iar	 în	toamnă,	va	concura	 la	C.N.	de	Mountain	Bike.	Următorul	mare	obiectiv	sportiv:	participarea	 la	
ediția	2020	a	Masters	Downhill	World	Championships	de	la	Mont	Sainte-Anne,	Canada.
 O lecție de viață sau despre cum să revii la o viață activă, la 60+
	 Despre		cum	a	reușit	Andy	Brunner	să	revină	la	forma	și	performanțele	din	tinerețe,	despre	ce	
anume	l-a	ținut	departe	de	orice	activitate	fizică	și	ce	l-a	determinat	să	se	întoarcă	”en-fanfare”	la	viața	
sportivă,	ne	povestește	chiar	el…	
	 ”La	45	de	ani	am	oprit	total	participările	la	orice	competiție	de	motor-sport,	deci	și	antrenamentele	
și	exercițiile	fizice,	pentru	a	mă	dedica	100%	băiatului	meu	Brad	și	carierei	lui	de	pilot,	multiplu	campion	
național	al	României	și	Elveției	la	karting”	–	ne-a	mărturisit	Andy	Brunner.	Efortul	și	dăruirea	tatălui,	au	
dat	roade,	și,	după	zeci	de	succese,	Brad	a	fost	selectat	alături	de	alți	6	tineri	pentru	programul	”McLaren	
Young	Driver”,	fiind	la	un	pas	să	devină	pilot	oficial	McLaren,	una	dintre	cele	mai	cunoscute	echipe	de	
Formula	1.	

	 ”Și	uite	așa,	m-am	trezit	că	împlinisem	58	de	ani	și	eram	într-o	stare	generală	foarte	proastă:	
aveam	burtă	și	vreo	83	kg,	mușchii	se	atrofiaseră	și	aveam	dureri	mari,	mai	ales	la	articulațiile	genunchiului.	Eram	sedentar,	mă	deplasam	doar	cu	
mașina	și	renunțasem	la	orice	activitate	fizică.	Ajunsesem	un	fel	de	Al	Bundy,	personajul	din	film,	care	stătea	pe	canapea	cu	telecomanda	în	mână...	La	
aniversarea	zilei	mele	de	naștere,	m-am	trezit	brusc,	am	realizat	că	mă	apropii	de	60	de	ani	și	am	hotărât	să	revin	la	condiția	fizică	pe	care	o	avusesem	
și	să	încerc	să	fac	iar	ceva	în	sport.	Doi	ani	mi-a	luat	să	reintru	în	formă!”.	A	doua	zi	Andy	a	luat	din	beci	bicicleta	băiatului	său	și	s-a	hotărât	să	dea	o	
tură	prin	cartierul Berceni,	unde	locuiește.	”Drumul	a	fost	groaznic	și	nici	nu	mai	știu	cum	am	ajuns	înapoi	acasă.	După	acea	plimbare,	am	zăcut	o	
săptămână,	atât	de	tare	mă	dureau	genunchii	și	încheieturile…”	–	își	amintește	Andy,	zâmbind.	A	continuat	să	iasă	cu	bicicleta,	și-a	făcut	abonament	
la	sală,	iar	după	vreo	trei	luni	de	antrenamente	au	început	să	apară	primele	rezultate.	La	un	an,	s-a	aliniat	la	startul	primei	curse	de	mountain-bike.	
”Deși	era	categoria	50+	și	nu	erau	mulți	concurenți,	am	ajuns	printre	ultimii,	cu	febră	musculară	și	dureri,	dar	fericit	că	terminasem	cursa!”.	Andy	a	
progresat	repede,	datorită	experienței	în	domeniul	competițiilor	sportive,	iar	după	primele	podiumuri	cucerite,	a	venit	propunerea	de	a	se	alătura	
”Bike	Expert”,	echipa	numărul	1	din	România.	”Cu	ajutorul	lor,	am	dominat	categoria	mea	de	vârstă	și	am	început	să	iau	podiumuri	în	clasamentul	
general,	învingând	concurenți	mai	tineri.	Am	câștigat	mai	toate	concursurile	de	MTB,	XC	Marathon,	MTB	Hero	și	așa	am	ajuns	să	particip	după	doi	de	
la	revenirea	mea	la	viața	activă,	la	Mondialele	de	Downhill,	la	categoria	60+”.	
	 Anul	acesta,	cu	ocazia	aniversării	sale,	Andy	Brunner	ne-a	declarat:	”Acum	am	trecut	la	
categoria	65+,	sunt	oficial	pensionar	și	sincer,	nu	simt	nici	o	diferență...	Doar	că	sunt	mai	înțelept	
decât	la	20	de	ani,	mai	tolerant.	Mă	bucur	că	sunt	sănătos	și	că	mă	simt	la	fel	de	în	formă	ca	în	
anii	tinereții.	Cred	că	fiecare	poate	excela	într-un	domeniu,	pentru	că	absolut	totul	pleacă	de	la	
gândire.	Suntem	unici,	iar	orice	reușită	depinde	și	de	felul	în	care	ne	gestionăm	viața.	Sfatul	meu	
este	să	ascultați	în	general	de	inimă,	nu	de	rațiune!”.	
	 Andy	Brunner	susține	conferințe,	seminarii	și	cursuri	despre	modul	în	care	oricine	poate	
performa,	obligatorii	fiind	activitățile	fizice	de	orice	fel.	
	 ”Recomand	plimbările	pe	jos	sau	cu	bicicleta,	mișcarea	în	aer	liber	la	orice	vârstă,	în	timp	
ce	antrenamentele	susținute	și	competițiile	sunt	pentru	cei	care	au	chemare.	Trebuie	să	faci	
ceea	ce	simți,	dar	să	faci	nepărat	ceva,	pentru	că	există	și	alte	lucruri	importante	în	viață	în	afară	
de	sport!”.	

	 Care	 este	 totuși	 secretul	 reușitei	 Seniorului	 Andy	 Brunner,	 căruia	 îi	 plac	 la	 nebunie	
muzica,	viteza,	petrecerile,	mâncarea	bună	-	”fără	carne”	și	sporturile	extreme	(pe	lângă	ciclism	
practică	la	nivel	profesionist	windsurf,	schi,	snowboard,	karting	și	motocros)?	
	 ”Nu	e	nici	un	secret!	Iubesc	tot	ceea	ce	fac	și	mă	implic	100%	,	asumându-mi	victoriile,	
riscurile,	 deziluziile	 și	 eșecurile.	 Am	 fost	 și	 sunt	 gata	 pentru	 orice	 experiment,	 competiție,	
călătorie,	aventură.	Și	mai	am	și	șansa	de	a	avea	alături	familia	și	prietenii!”

viața la vÂrSta a treia

Sursa	foto:	arhiva	personală

ANDY BRUNNER, Seniorul marilor performanțe
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	 ”Sănătatea	este	cel	mai	mare	dar,	mulţumirea	cea	mai	mare	avere,	loialitatea	cea	mai	bună	cale	de	a	relaţiona”	-	Buddha	

	 Primăria	Capitalei	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	București,	în	parteneriat	cu	Asociația	
”Sănătate	 pentru	 Comunitate”	 va	 derula	 un	 amplu	 program	 de	 screening	 intitulat	 ,,Învinge	 cancerul	
colorectal.	Un	 test	pentru	viață”.	Conferința	 	medicală	 ”Deprinderi	 sănătoase”,	o	dezbatere	comună	 la	
care	au	participat		alături	de	specialiști	de	renume	în	domeniul	oncologic,	peste	200	de	seniori	bucureșteni	
a	prefațat	acest	proiect	și	a	fost	un	bun	prilej	pentru	cei	prezenți	să	dezbată	cele	mai	importante	subiecte	
din	domeniu.	Argumentele	care	stau	la	baza	organizării	unor	astfel	de	conferințe	medicale	cu	specialiști	
sunt	date	de	incidența	crescută	a	cancerului	în	România,	în	special	al	cancerului	pulmonar,	cancerului	de	
sân	și	cancerului	colorectal.
	 În	 cadrul	 evenimentului	 moderat	 de	 doamna	 Alexandra	 Dobre,	 Director	 General	 CSMB,	 au	
fost	prezentate	 teme	actuale	și	de	 interes	pentru	seniorii	bucureșteni,	precum	politicile	și	acțiunile	de	
combatere	și	control	al	cancerului	la	nivel	național	și	european.	dr.	Polixenia	Georgeta	Iorga,	medic	primar	
oncolog,	 dr.	Diana	Chetroiu,	medic	 oncolog,	 Alina	Comănescu,	 președinta	Asociației	 “Sănătate	 pentru	
comunitate”	și	dr.	Florentina	Matei,	medic	specialist	geriatrie	-	gerontologie	au	fost	invitatele	primei	ediții	a	
conferinței	medicale.	dr.	Florentina	Matei	a	oferit	câteva	sfaturi	vitale	pentru	ceea	ce	înseamnă	prevenția,	
diagnosticarea	și	 tratamentul	cancerului:	 ”În	momentul	de	 față	screeningul	rămâne	principala	metodă	
prin	care	diverse	tipuri	de	cancer	pot	fi	depistate	 în	stadiu	incipient,	astfel	 încât	şansele	de	reuşită	ale	
tratamentului	să	fie	maxime,	iar	riscul	de	complicaţii	să	fie	minim.

	 În	trecut,	medicii	plecau	de	la	premisa	că	îmbolnăvirea	de	cancer	ține	mai	degrabă	de	genetică,	dar	
în	ultima	vreme,	experții	au	ajuns	 la	concluzia	că	riscul	de	cancer	poate	fi	diminuat	printr-un	stil	de	viață	
sănătos.	Nu	există	soluții	miraculoase	sau	pilule-minune	care	să	ne	ferească	de	această	boală	necruțatoare,	
dar	fiecare,	prin	modul	de	viață	putem	reduce	cât	mai	mult	şansele	de	îmbolnăvire”.	O	dietă	sănătoasă	și	
menținerea	greutății	optime,	mișcarea	și	efectuarea	de	exerciții	fizice,	la	care	se	adaugă	renunțarea	la	fumat,	
pot	avea	efecte	pozitive	semnificative.	”Precizez	că	alimentația	poate	fi	responsabilă	pentru	sănătatea	noastră,	
deoarece,	celulele	se	hrănesc	cu	ceea	ce	mâncăm”	–	a	adăugat	dr.	Matei.

	 ”Multe	studii	atribuie	modului	 în	care	ne	hrănim	capacitatea	de	prevenire	a	cancerului,	deci	putem	limita	riscul	acestei	boli,	consumând	
alimente	antioxidante.		Ideal	este	să	consumăm	zilnic	fructe	și	legume	proaspete,	pentru	că	astfel,	se	vor	diminua	celulele	canceroase;	masa	va	fi	
mai	gustoasă,	iar	organismul	va	fi	îmbogățit	cu	nutrienți	de	care,	îl	privăm	în	mod	constant”.	Inamicul	cel	mai	periculos	este	supraponderabilitatea,	
iar	exercițiile	fizice	și	mișcarea	în	aer	liber	pot	stimula	organismul	pentru	producerea	substanțelor	care	facilitează	arderea	grăsimilor.	Pentru	a	vă	
menține	în	formă	sunt	recomandate	30	de	minute	de	mers	vioi,	pe	zi.	Un	alt	factor	de	risc	pentru	dezvoltarea	celulelor	canceroase	este	consumul	de	
alcool	în	exces.		Fumatul	se	dovedește	a	fi	mai	mult	decât	un	obicei	nociv	în	cazul	multora	dintre	noi;	stă	la	baza	declanșării	unei	serii	de	boli	cronice,	
precum	cancerul	pulmonar,	cancerul	esofagian	și	alte	tipuri	de	cancer.	Odată	ce	o	persoană	renunță	la	fumat,	starea	de	sănătate	se	îmbunătățește	
și	corpul	începe	să	se	recupereze.	
	 Astfel,	se	reduce	riscul	de	îmbolnăvire	de	cancer	și	în	unele	cazuri,	tratamentul	are	rezultate	pozitive	evidente.	”Deoarece	suntem	încă	în	sezon	
estival,	aș	vrea	să	menționez	un	lucru	foarte	important:	razele	ultraviolete	puternice	sunt	de	vină	pentru	arsurile	solare	şi	pentru	apariţia	cancerului	
de	piele”	–	a	spus	dr.	Diana	Chetroiu,	medic	oncolog.	”Dacă	este	descoperit	la	timp,	acesta	poate	fi	tratat,	dar	poate	fi	mortal	dacă	se	extinde	pe	corp.	
De	aceea,	recomand	crema	solară	cu	factor	de	protecţie	de	cel	puţin	30.	Vă	îndemn	să	aveți	grijă	de	sănătatea	dumneavoastră,	precum	și	a	celor	
dragi”.
  

Conferință medicală dedicată seniorilor bucureșteni
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Sănătatea nu are vÂrStă

	 Seria	 de	 conferințe	medicale	 organizate	 de	 Primăria	 Capitalei	 prin	 Centrul	 pentru		
Seniori	al	Municipiului	București	va	continua	în	vederea	informării	corespunzătoare	a	seniorilor	
bucureșteni,	cu	specialiști	în	domeniul	medical,	asupra	temelor	de	interes	pentru	sănătatea	la	
vârsta	a	treia.



	 Asociat	cu	sănătatea,	confortul,	starea	de	bine	şi	longevitatea,	râsul	este	cel	mai	bun	medicament	pentru	minte,	trup	şi	suflet,	efectele	sale	
fiind	certificate	de	Gelotologie	(de	la	cuvântul	grec	”gelos”	–	”râs”),	ramura	științifică	care	se	ocupă	cu	studiul	râsului.	Cercetările	efectuate	de-a	lungul	
timpului	au	evidențiat	faptul	că	și	persoanele	de	vârsta	a	treia	care	luau	parte	la	activități	de	grup	recreative,	aveau	o	stare	de	sănătate	mult	mai	
bună	decât	cele	care	trăiau	izolate,	singure	și	nu	aparțineau	unui	grup.	Terapia	prin	râs	presupune,	în	primul	rând,	socializare,	integrare	într-un	
grup	al	cărui	unic	scop	este	menținerea	bunei-dispoziții.	În	cazul	seniorilor,	apartenența	la	un	astfel	de	grup	este	foarte	importantă,	iar	activitățile	
distractive	desfășurate	alături	de	oameni	apropiați	de	vârstă,	compatibili,	optimiști,	aduc	relaxare	și	bucurie.	Grupurile	de	terapie	prin	râs	au	marele	
avantaj	de	a	fi	unitare,	omogene,	coezive	și	centrate	pe	astfel	de	manifestări	sau	deprinderi.	”De-a	lungul	activității	mele,	am	descoperit	câtă	nevoie	
este	de	o	astfel	de	terapie,	nu	doar	în	rândul	persoanelor	active,	dar	și	în	rândul	adolescenților	și	al	persoanelor	de	vârsta	a	treia”	–	ne-a	spus	Monica	
Dinulescu,	psihoterapeut,	psiholog	clinician,	fondator	al	Centrului	de	Terapie	prin	Râs	Mandarin.	

	 ”Au	fost	pensionari	care	au	cerut	să	fie	înscriși	la	atelierele	noastre,	deoarece	simțeau	nevoia	să	interacționeze	cu	oameni	noi,	să	aibă	o	
activitate	recreativă,	să	vină	într-un	loc	unde	să	lase	de-o	parte	gândurile	pesimiste,	să	se	destindă	și	să	se	simtă	bine.	Am	fost	surprinsă	să	observ	cu	
câtă	ușurință	se	integrau,	râdeau,	vorbeau	despre	experiențele	proprii,	cântau	și	dansau	fără	rețineri.	Este	nevoie	de	astfel	de	momente	de	veselie,	
relaxare	și	atitudini	optimiste.	Oamenii	de	vârsta	a	treia	îmi	spun	adesea	că	au	griji	de	tot	felul,	că	au	uitat	să	mai	râdă	și	că	nu	au	mai	avut	parte	de	
multă	vreme	de	un	hohot	sănătos	de	râs.	Motivele	sunt	starea	de	sănătate	precară,	singurătatea,	situația	materială	deficitară,	lipsa	de	activitate,	
faptul	că	acești	oameni	se	simt	excluși	din	societate,	devin	nefuncționali	și	neajutorați.	Tristețea	și	frustrarea	sunt	cu	atât	mai	mari	cu	cât	rolul	pe	
care	l-au	avut	în	societate	a	fost	important”.	

		 ”Terapia	prin	râs	vizează	atât	sănătateă	fizică,	cât	și	cea	psihică.	Pot	afirma	că,	la	ora	actuală,	cei	mai	mari	dușmani	ai	persoanelor	de	vârsta	
a	treia	sunt	depresia,	sedentarismul	și	lipsa	unor	activități	care	dau	sens	însăși	existenței	lor”.	La	atelierele	de	terapie	prin	râs	sunt	abordate	subiecte	
precum	istoricul	râsului,	lucrul	cu	teama	de	penibil,	eliberarea	blocajelor	și	dezvoltarea	spontaneității,	umorul	în	relațiile	sociale,	elemente	și	tehnici	
de	auto-control	emoțional,	toate	însoțite	de	exerciții	practice,	amuzante.	”Oamenii	vin	la	noi,	râd,	se	distrează,	își	reîncarcă	bateriile	și	descoperă	o	
altă	modalitate	de	abordare	a	provocărilor	zilnice.	Râsul	îmbunătăţește	respectul	de	sine,	sporește	interacțiunea	socială	și,	în	general,	face	viața	mult	
mai	plăcută.	Un	om	vesel	este	un	om	sănătos!”	a	adăugat	Monica	Dinulescu.

 Râsul, cel mai bun medicament
		 Oamenii	de	știință	au	confirmat	faptul	că	simțul	umorului	este	atributul	necesar	celor	care	vor	să	funcționeze	la	capacitate	maximă,	explicația	
fiind	una	științifică:	în	timp	ce	râdem	secreția	de	endorfine	crește,	pentru	că	organismul	inhalează	mai	mult	oxigen,	face	mușchii	să	se	contracte	
și	sunt	activate	organele	 interne,	hipotalamusul,	glanda	pituitară	și	glanda	suprarenală.	Râsul	este	definit	de	oamenii	de	ştiinţã	ca	fiind	”un	act	
involuntar,	asociat	în	mod	inconştient	cu	starea	de	bine”,	iar	umorul	sporește	creativitatea	și	este	unul	dintre	instrumentele-cheie	folosite	pentru	
combaterea	stresului,	în	terapie	și	consiliere,	precum	și	în	medicină,	ca	adjuvant	în	procesul	de	vindecare.

	 Există	foarte	multe	studii,	publicații	de	specialitate,	dar	și	cărți	dedicate	acestui	gen	de	terapie,	ba	chiar	și	o	Zi	Internațională	a	Râsului,	
sărbătorită	pretutindeni	în	prima	duminică	din	luna	mai.	
	 ”Privește	 lumea	cu	iubire,	râsete,	umor	și	optimism	și	toate	ți	se	vor	 întoarce	din	abundență...	 Încurajez	pe	fiecare	să	și	urmeze	inima.	
Trebuie	să	facem	ceea	ce	iubim	cu	adevărat"	îndeamnă	Lenny	Ravich,	autorul	bestseller-ului	”Terapia	prin	râs	-	Un	lucru	amuzant	întâmplat	pe	calea	
spre	iluminare”		(editura	Herald). 

Terapia prin râs
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Beneficiile terapiei prin râs

LA NIVEL FIZIC

protejează	împotriva	afecțiunilor	digestive,	ale	pielii,	dezechilibre	
hormonale

LA NIVEL PSIHIC

îmbunătătește	calitatea	vieții	și	crește	gradul	de	fericire

pune	în	mișcare	mușchii	faciali	și	antrenează	epiderma		

generează	senzația	de	vitalitate,	energie	și	de	echilibru

crește	toleranța	la	durere

favorizează	secreția	de	endorfine	(”hormonii	fericirii”)	

întărește	sistemul	imunitar	și	îmbunătățește	funcționarea	inimii	

crește	durata	de	viață	

asigură	un	climat	familiar	plăcut	și	sănătos

reduce	stresul	

stimulează	creativitatea	și	mărește	capacitatea	de	memorare	
generează	o	atitudine	optimistă	și	pozitivă	în	relaționarea	cu	cei	
din	jur	
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Terapia prin Artă
	 Conform	studiilor	elaborate	de	specialiști	în	domeniu,	terapia	prin	artă	sau	
art-terapia	ajută	o	persoană	să	se	înțeleagă	pe	sine,	să	se	elibereze	de	anxietățile	
și	 tensiunile	 acumulate,	 să	 dezvolte	 abilități	 de	 comunicare,	 să	 exerseze	 și	 să-și	
optimizeze	 propriile	 capacități	 de	 relaționare	 cu	 ceilalți.	 Aceasta	 utilizează	 toate	
formele	expresive	-	pictura,	sculptura,	muzica,	literatura,	poezia,	teatrul,	dansul	și	
fotografia	ca	mijloace	de	punere	în	valoare	și	îmbogățire	a	personalității.	Fotografia	
sau	mai	bine-zis	pasiunea	pentru	acest	domeniu,	poate	fi	o	formă	de	terapie,	prin	
artă.	Pentru	că	oferă	posibilitatea	de	a	comunica,	de	a	transmite	dincolo	de	cuvinte,	
mesaje	și	sentimente	prin	imagine,	culoare,	stare,	emoție.	”Fotografia	poate	deveni	
o	metodă	de	a	vedea	din	alte	perspective,	o	joacă	plină	de	jovialitate,	similară	cu	
acea	uimire	și	acea	curiozitate	a	copilului.	Pentru	mine	fotografia	este	Wonderland-
ul/Țara	minunilor”	–	scria	fotograful	Alexandra	Crisbăşan.		
	 Chiar	 și	 fotografia	 poate	 avea	 efecte	 teraputice,	 pentru	 că	 nu	 este	 doar	
hobby	sau	artă,	ci	poate	deveni	calea	prin	care	să	ne	cunoaștem	mai	bine	și	să

depășim	diferite	probleme	care	își	găsesc	soluția	în	exprimarea	artistică.	Sunt	
oameni	care	susțin	că	pasiunea	pentru	fotografie	este	ca	o	refulare	a	stresului	
cotidian,	a	anxietății	sociale,	un	mod	de	a	se	vindeca,	de	a	găsi	frumusețea	
sau	de	a	aprecia	 tot	 ceea	ce	ne	 înconjoară.	Și	 totuși,	 arta	 fotografică	este	
bucurie,	pasiune,	frumos,	 imaginație,	dar	și	o	motivație	de	a	te	conecta	cu	
natura,	o	metodă	de	comunicare	nonverbală,	o	unealtă	de	exprimare	și	de	
ce	nu,	de	refulare…			
	 ”Sunt	 Elena	 Marinescu,	 fost	 profesor	 de	 educație	 fizică	 și	 senior	
voluntar	de	peste	șapte		ani	la	Clubul	Seniorilor	din	sectorul	2.	În	anul	2015,	
atunci	când	am	început	cursurile	de	fotografie	la	Centrul	pentru	Seniori	din	
Pantelimon	 sub	 îndrumarea	 domnului	 Gheorghe	 Mateescu,	 nu	 credeam	
că	 voi	 transforma	o	 pasiune,	 în	 artă”…	Astfel	 și-a	 început	 invitata	 noastră	
scrisoarea	trimisă	pe	adresa	redacției.	”Mărturisesc	că	pe	atunci	aveam	nevoie	
de	o	preocupare,	de	un	hobby	care	să	mă	facă	să	umplu	golul	creat	odată	cu	
ieșirea	mea	la	pensie,	iar	acele	cursuri	mi-au	permis	să	aprofundez	domeniul	
care	mă	pasionează	acum	atât	de	mult.	Mi-au	plăcut	dintotdeauna	frumosul	
din	natură,	să	scotocesc	împrejurimile	și	să	descopăr	lucruri	interesante,	să	
privesc	viețuitoarele	în	mediul	lor,	să	le	admir,	să	le	observ	și	să	le	surprind	în	
diverse	ipostaze”.	
		 Elena	Marinescu	a	transformat	un	hobby,	într-o	pasiune	căreia	nu	îi	
poate	rezista,	care	o	provoacă	mereu,	cu	fiecare	subiect	întâlnit.	”Fotografia	
este	 o	 artă	 complicată,	 care	 nu	presupune	doar	 să	 te	 uiți	 prin	 obiectiv	 și	
să	apeși	pe	declanșator!”	 –	ne	 spunea	 senioara	 care,	 între	 timp	a	devenit	
membră	a	Asociatiei		Artiștilor	Fotografi	din	România.	Pentru	mine	terapia	
prin	arta	este	cea	fotografică,	firește!	Pentru	că	totul	este	frumos,	palpitant,	
incitant,	aproape	că	uit	să	respir	uneori,	atunci	când	fac	o	fotografie,	dar	

ce	mă	mai	bucur	atunci	când	reușesc!	Fotografiile	mele	spun	povești	care	pe	mine	
m-au	fascinat	și	m-au	transpus	 într-o	 lume	imaginară,	departe	de	 lumea	reală,	așa	
cum	sper	să	simtă	toți	cei	care	le	privesc”.
		 Aceste	imagini	surprinse	de	Elena	Marinescu,	multe	prezentate	la	expoziții	de	
fotografie,	sunt	mai	mult	decât	grăitoare,	au	efect	terapeutic	și	spun	mai	mult	decât	o	
mie	de	cuvinte.	”Am	69	de	ani	și	am	ajuns	la	o	vârstă	când	fricile,	angoasele,	problemele	
își	fac	tot	mai	mult	simțită	prezența”	–	ne-a	declarat	doamna	Elena	Marinescu.

		 ”Pasiunea	pentru	fotografie	mă	ajută	să	depășesc	astfel	de	momente	
cu	bine,	mă	ajută	să	îmi	exprim	emoțiile	profunde,	să-mi	structurez	gândurile	
și	să	uit	de	problemele	cotidiene.	Atunci	când	pun	aparatul	de	fotografiat	la	
ochi,	nu	mai	există	nimic	în	afară	de	imaginea	pe	care	trebuie	să	o	construiesc,	
de	povestea	pe	care	vreau	să	o	transmit.	Am	constatat	că	mă	simt	mult	mai	
bine,	sunt	mai	relaxată,	mai	concesivă	și	mai	încrezatoare	în	ziua	de	mâine!”

Sursa	foto:	arhiva	personală





educaŢie Financiară
Despre serviciile bancare dedicate pensionarilor

	 Se	cunoaște	faptul	că,	evoluția	tehnologică	impune	schimbări	în	cadrul	comunităților	
de	toate	vârstele	și	influențează	sferele	vieții	private.	Prin	urmare,	atunci	când	vorbim	de	
vârsta	de	pensionare	este	necesar	să	fim	atenți	 la	provocările	pe	care	această	perioadă	
le	presupune	și	să	identificăm	cele	mai	bune	soluții	de	adaptare	și	tranziție.	Interacțiunea	
cu	diversele	servicii	bancare,	existente	pe	piață	 în	momentul	actual,	 reprezintă	una	din	
provocările	cele	mai	frecvente	cu	care	se	confruntă	persoanele	ajunse	la	vârsta	a	treia,	dar	
și	pentru	aceia	care	nu	s-au	acomodat	cu	noile	tehnologii	ale	sistemului	bancar.
		 Pe	 lângă	 faptul	 că,	 structura	 serviciilor	 bancare	 se	 modifică	 periodic	 pentru	
a	 răspunde	cerințelor	din	piața	aflată	 în	continuă	schimbare,	dar	și	pentru	a	 încorpora	
tehnologii	 noi	 care	 să	 răspundă	 nevoilor	 clienților,	 seniorii	 sunt	 nevoiți	 să	 actualizeze	
structura	produselor	bancare	deținute,	conform	noului	statut	,,de	pensionar”,	pentru	a	se	
bucura	de	avantajele	acestora.	În	acest	context	este	esențial	să	cunoașteți	caracteristicile	
produselor	și	serviciilor	bancare	de	care	aveți	nevoie,	dar	și	modul	corect	de	utilizare	al	
acestora,	pentru	a	beneficia	de	cele	mai	bune	condiții	de	preț.	De	asemenea,	atunci	când
alegeți	serviciile		unei	bănci	este	important	să	cunoașteți	aspectele	despre	care	să	adresați	întrebări	consilierilor	bancari.
		 Oferta	băncilor	cuprinde	aceleași	tipuri	de	produse	pe	care	le	oferă	clienților	și	aici	ne	referim	despre	produse	de	cont	curent,	produse	de	
economisire	și	creditare.	
  Produsele de cont curent	sunt	servicii	de	bază	prin	intermediul	cărora	vă	puteți	administra	veniturile	și	cheltuielile,	prin	urmare,	costurile	
aferente	acestor	servicii	sunt	cele	mai	importante	și	cele	care	influențează	calitatea	relației	dintre	client	și	bancă.	Majoritatea	băncilor	oferă	aceste	
produse	sub	forma	unor	pachete	sau	oferte	dedicate,	în	care	sunt	integrate	facilități	sau	reduceri	de	preț	pentru	anumite	comisioane.
  Produsele de economisire	sunt	conturi	care	permit	depunerea	unor	sume	de	bani	în	schimbul	remunerării	cu	o	dobândă	fixă	sau	variabilă,	
în	funcție	de	tipul	de	produs.	
  Produsele de creditare	sunt	împrumuturi	pe	care	băncile	le	oferă	clienților	prin	intermediul	conturilor	curente	sau	de	credit.

		 Pentru	 început	 vom	 aborda	 unul	 din	 subiectele	 de	 maxim	 interes	
pentru	dumneavoastră:	contul curent	și	pachetele de cont curent.
		 Contul	curent	este	contul	de	bază	care	se	deschide	în	scopul	gestionării	
sumelor	de	bani	deținute	 la	bancă.	Astfel,	orice	alt	produs	pe	care	un	client	
îl	 deține	 se	 administrează	 prin	 intermediul	 contului	 curent.	 Spre	 exemplu,	
existența	unui	card	este	condiționată	de	existența	unui	cont	curent,	pentru	că	
,,bucata	de	plastic”	este	o	extensie	a	contului	curent	care	permite	accesul	 la	
sumele	deținute,	prin	intermediul	mijloacelor	electronice:	bancomate,	POS-uri	
(dispozitive	de	plată	la	comercianți),	plăți	online,	etc.
		 În	 prezent,	 majoritatea	 băncilor	 de	 pe	 piață	 înglobează	 ofertele	 de	
cont	curent	într-un	pachet	de	servicii	pentru	operațiuni	curente	care	include:	
contul	 curent,	 cardul	 de	debit	 atașat	 contului	 curent,	 operațiunile	 efectuate	
la	bancomat,	plățile	cu	cardul	la	comerciați	sau	online	și	serviciile	de	bancă	la	
distanță.
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	 comision	de	gestiune	lunară	a	pachetului	sau	contului	curent;	
	 comision	de	emitere	al	cardului;	
	 comision	anual	de	administrare	al	cardului;	
	 comision	de	gestiune	lunară	al	serviciilor	de	bancă	la	distanță	(internet	
banking,	aplicație	telefon	mobil	sau	acces	prin	telefon);
	 comision	de	retragere	sau	depunere	numerar	în	casieria	băncii;
	 comision	de	încasare	în	contul	curent;	
	 comision	de	retragere	numerar	și	interogare	a	contului	curent	pentru	
operațiunile	efectuate	la	bancomate;	
	 comision	pentru	transferurile	intrabancare	și	interbancare	(plăți	către	
alte	bănci)	efectuate	din	contul	curent;

Tipuri de comisioane:

		 Mare	parte	din	bănci	cuprind	în	oferta	de	produse	și	servicii	un	pachet	de	cont	curent	destinat	pensionarilor,	iar	pentru	deschiderea	lui	
trebuie	să	faceți	dovada	faptului	că	sunteți	pensionar.
		 Prin	 urmare,	 fiecare	bancă	 are	propria	 structură	pentru	pachetele	 de	 cont	 curent	 dedicate	pensionarilor	 și	 un	 anumit	 cost	 lunar	 de	
gestionare	al	acestora.	De	aceea,	este	necesar	să	întrebăm	care	sunt	condițiile	în	care	putem	utiliza	serviciile	din	pachet	fără	să	fim	taxați	pentru	
comisioane	suplimentare.	De	exemplu,	un	anumit	pachet	poate	fi	utilizat	cu	comision	0,	dacă	lunar	se	încasează	o	anumită	sumă	în	contul	curent	
sau	dacă	pachetul	are	comision	de	gestiune/administrare	lunară	poate	include	operațiuni	gratuite	și	nelimitate.
		 Este	necesar	să	cunoașteți	care	sunt	limitele	de	utilizare	ale	pachetului,	în	condiții	de	gratuitate,	dacă	pachetul	include	acces	la	serviciile	de	
bancă	la	distanță,	care	sunt	comisioanele	aferente	administrării	și	utilizării	cardului	în	bancomatele	deținute	de	banca	respectivă,	dar	și	ale	altor	
bănci	și	care	sunt	condițiile	în	care	putem	accesa	alte	servicii	de	care	aveți	nevoie.
	 Atunci	când	alegeți	un	serviciu	în	detrimentul	altuia,	pe	lângă	cost,	este	important	să	fiți	conștienți	care	sunt	nevoile	voastre	și	cum	veți	
utiliza	contul	în	viitor,	pentru	a	putea	alege	o	ofertă	personalizată,	care	să	fie	eficientă	din	punct	de	vedere	al	costului	și	serviciilor	incluse.
		 În	articolele	viitoare	vom	aborda,	special	pentru	dumneavoastră,	alte	subiecte	de	interes	din	domeniul	financiar	și	bancar.



conFeSiuni artiStice

	 S-a	născut	în	1958	la	Bucureşti	și	a	absolvit	Institutul	de	Arte	Plastice	”Nicolae	
Grigorescu”.	Formată	ca	pictor	monumentalist,	Sanda	Buțiu	a	fost	mulți	ani	restaurator	
de	artă,	în	paralel	pictând	pe	șevalet.	Această	experiență	se	află	la	originea	amprentei	
artistice	care	i-a	marcat	creația.	Artista	impune	nu	doar	prin	prospețimea	privirii		feminine	
în	 lucrările	 sale,	 ci	 și	 discrete	 sugestii	 de	 fantastic,	 visare,	 umor,	 ironie.	 Frumuseţea	
tablourilor	ei	nu	te	lasă	indiferent,	iar	fantezia	şi	cromatica	sunt	mereu	în	căutare	de	
nou.	Și-a	schimbat	permanent	stilul,	surprizând,	fascinând	și	zugrăvind	noi	orizonturi.	
În	lucrările	sale	regăsim	un	întreg	univers,	un	amalgam	de	plante,	scoici	și	pietre,	fluturi,	
cești	de	cafea,	buchete	de	flori	uscate,	scaieți,	sfeșnice,	pensule,	vase	de	diferite	forme,	
elemente	cu	care	pictorița	creează	o	atmosferă	specifică,	acel	timbru	intim	și	luminos	
al	poeticii	sale	picturale.	 "Pictez	pentru	că	sunt	definitiv	sedusă	de	frumusețea	 lumii	
materiale,	care	și	atunci	când	este	chinuită,	ruptă,	devastată,	mai	poate	încă	să	ofere	
o	surprinzătoare	reașezare	a	câte	unui	detaliu	în	categoria	frumosului	incontestabil”	-	
mărturisea		artista. 	 Nu	doar	culorile	intense	se	remarcă	în	picturile	sale,	ci	și	modul	în	care	

artista	 reuşește	 să	 pună	 în	 valoare	 culoarea,	 asfel	 încât	 să	 redea	 în	 lumină	
specifică	fiecare	moment	surprins.	Succesul	și	 realizările	Sandei	Buțiu	vin	să	
consfinţească	o	muncă	asiduă,	marcată	de	vibraţia	artistică	şi	imaginaţia	care	
capătă	atâta	forţă,	încât	nu	poţi	trece	indiferent	pe	lângă	astfel	de	creații.	Este	
o	artistă	cu	un	penel	fin,	talentată,	cu	un	palmares	impresionant.	A	participat	
începând	cu	1992	 la	numeroase	expoziții	personale	și	de	grup	și	are	 lucrări	
în	 colecții	 particulare	 din	 țară	 și	 străinătate.	 Sanda	 Buțiu	 a	 fost	 distinsă	 cu	
Premiul	Special	-	secţiunea	pictură	în	ulei	la	Salonul	Internaţional	de	Artă	de	la	
Carcassonne,	Franţa,	cu	o	Menţiune	de	Onoare	la	Expoziţia	Internaţională	de	
Miniatură	-	Toronto,	Canada	și	cu	Diploma	de	Excelenţă	la	Expoziția	de	Artă	-	
Soho,	New	York.	
	 În	cadrul	primei	ediții	a	proiectului	“Suflet	pentru	Suflet”,	organizat	de	
Primăria	Capitalei,	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	București,		Sanda	
Buțiu	s-a	alăturat	seniorilor	bucureșteni	și	copiilor	din	cadrul	DGASPC	Sector	
3.	Atelierul	de	pictură	pe	care	l-a	coordonat	s-a	bucurat	de	un	real	succes	și,	cu	
acea	ocazie	ne-a	acordat	și	un	scurt	interviu.		

 ”Sanda Buțiu surprinde de fiecare dată când expune. Uneori, vine cu desene realizate în tehnica guașei, ce propun o 
lume fascinantă, amalgam gingaș de obiecte familiare, plante sau fluturi, scoici și petale luxuriant risipite, evocând parfum 
de amintiri și ore de abandon fericit. Pictura sa împrumută strategii ale tehnicii literare pentru a construi din amănunte o 
imagine accentuat subiectivă, o trăire ce salvează în detaliu clipa prea repede a timpului prezent, dar cu o emoție asumată 
cu inteligență și umor și marcate, întotdeauna, de delicatețea cu care lucrarea este scăldată într-o lumină de poveste”.

SANDA BUȚIU - între fantastic, visare, umor și ironie bonomă

Expoziţii personale: 
Bucureşti	în	1992,	Galeria	Căminul	Artei,	în	2004	la	Galateea	şi	în	2013	la	Elite	Art	Gallery.	

Expoziţii de grup: 
Expoziţia	 Internaţională	de	Miniatură	-	Toronto,	Canada,	1988,	1989/„Expoziţia	de	Artă	Românească	Contemporană“	–	Ankara,	Turcia,	1991/
Trienala	de	Desen	–	Wroclaw,	Polonia,	1992/„Creative	Perception“	-	Galeria	Agora,	New	York,	SUA,	1994,	1995/Expoziţia	de	Artă	Contemporană	
Românească	-	Galeria	Solianka,	Moscova,	Rusia,	1995/„Placidness“	–	Galeria	Agora,	Soho,	New	York,	SUA,	1995/Bienala	de	Miniatură	„Gornji	
Milanovac“,	Serbia,	1996/Festivalul	Femeilor	Creatoare	-	Salonic,	Grecia,	1997/Expoziţia	de	Artă	Românească	Contemporană	-	Galeria	Samarcande,	
Beirut,	 Liban,	 2001/Salon	 International	de	 l’Art	 -	 Carcassonne,	 Franţa,	 2001/Expoziția	 „Lucruri	 şi	 locuri“	 –	Galeria	 Fontana,	 Piestany,	 2003	 și	
Banská	Bystrica,	2006,	Slovacia,/	Expoziția	„Semne	plastice“	-	Praga,	Cehia	și		Berlin,	Germania,	2006/Expoziți	„Semne	plastice“	-	Barneville,	2006,	
2010	și	Bicquebec,	2007,	Franţa/	Expoziția	de	Pictură	–	Calcutta,	New	Delhi,	India,	2009,	Expoziția	de	Pictură	-	Coutances,	2011,	Franţa/„Itinerarii„	
-	Accademia	di	Romania,	Roma,	Italia,	2011,	Expoziția	de	Pictură	–	New	Delhi,	India	și	Cosmos	Gallery	–	Dhaka,	Bangladesh,	2012,	Expoziția	de	
Pictură,	Djakarta,	Indonezia,	2015,	Expoziția	”Ziarului	Neconvențional”,	Facultatea	de	Arhitectură,	București,	2016,	Salonul	Național	de	Pictură,	
București	2016.			

Sursa	foto:	arhiva	personală

  Doamnă Sanda Buțiu, cum pot reda pensula, culorile acele emoţii 
extraordinare, stări, mimici pe care dumneavoastră le-ați surprins în fiecare 
tablou? 
  Cred că arta, în general, este ca un mod de comunicare. Când ne exprimăm, 
prin orice mijloace, dăruim celorlalți ceva din noi înșine. Și acest ceva trebuie să fie 
adevărat, consistent, cel puțin interesant…
 Credeți că mai este nevoie de artiști? Care este rolul artistului plastic 
în societatea românească?
  Ajungi un artist recunoscut, atunci când mulți oameni au nevoie de ceea ce 
încerci tu să spui, de modul original de a pune în ordine și armonie realitatea de fiecare zi. 
Nu cred că noi, artiștii, ne simțim vreodată  cu adevărat împliniți. Rămânem veșnic curioși. Situația ideală pentru mine ar fi să mă pot reinventa cât mai 
des. Visez la cât mai mult timp petrecut în atelierul meu de pictură.
  Cum ar trebui vârstnicii să-și petreacă timpul liber, astfel încât să se dedice și pasiunilor lor? Pasiunile au vârstă?
  Oamenii, tineri ori vârstnici, trebuie să trăiască atenți la realitate, să rămână vii, conectați, mereu cercetători ai adevărurilor prin care au șansa să 
treacă de-a lungul vieții lor. Doar așa vor avea ce spune și tot ce au de spus se va dovedi cu adevărat interesant.
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Seniori de 5 Stele
ALEXANDRINA HALIC și zâmbetul său mereu tânăr

	 “Mi-am	dorit	ca	pe	parcursul	celor	câteva	minute	în	care	le-am	spus	povestea,	să	fie	bucurie,	
relaxare	și	să	simtă	plăcerea	 lecturii.	Dragostea	pentru	cărți	este	darul	pe	care	un	adult	 îl	poate	
oferi	unui	copil,	iar	eu	îmi	doresc	ca	noi,	cei	cu	mai	multă	experiență	de	viață,	să	fim	printre	cei	care	
sprijină	acest	 lucru.	 Iar	când	generează	emoții,	povești	 frumoase	şi	 zâmbete	pe	buze	cât	pentru	
două	generații,	cuvintele	sunt	de	prisos”	-	mărturisea	actrița	Alexandrina	Halic,	invitată	specială	la	
unul	dintre	evenimentele	din	cadrul	proiectului	“Suflet	pentru	suflet”	al	Primăriei	Capitalei,	realizat	
cu	sprijinul	Primarului	General,	doamna	Gabriela	Firea,	prin	Centrul	pentru	Seniori	al	Municipiului	
Bucureşti,	în	parteneriat	cu	Direcţiile	Generale	de	Asistenţă	Socială.	
„Copiii	s-au	simțit	apropiați	de	cei	vârstnici,	
s-au	 creat	 momente	 speciale	 pentru	
cei	 mici	 care	 voiau	 să-şi	 demonstreze	
calităţile	 şi	 să-şi	 împărtăşească	 cumva	
sentimentele	 în	fața	unor	bunici	dobândiți	
pe	 loc,	 iar	 pentru	 vârstnici,	 acea	 zi	 a	
fost	 și	 mai	 emoționantă,	 pentru	 că	
tocmai	 comunicarea	 afectivă	 le	 lipsește.	
Fiecare	 în	 parte	 tânjea	 după	 afecțiune,	 

după	emoția,	căldura,	înţelegerea,	bunătatea	de	care	au	atâta	nevoie.	I-am	văzut	apropiați,	
colorau,	 pictau	 împreună,	 comunicau,	 zâmbeau,	 discutau,	 de	 aceea	 cred	 că	 astfel	 de	
evenimente	sunt	atât	de	benefice”.	Marea	actriță	a	Teatrului	“Ion	Creangă”	din	București,	
Alexandra	Halic,	“vocea”	binecunoscută	de	generații	întregi	de	români	le-a	fost	alături
copiilor	şi	seniorilor	din	sectorul	2	al	Capitalei	şi	le-a	depănat	poveşti	de	Ion	Creangă,	ca	o	întoarcere	în	timp,	pe	drumul	amintirilor	din	copilărie.	
„Am	fost	ca	o	bunică	ce	trebuia	să	le	povestească	nepoților,	așa	că	i-am	luat	părtași	și	pe	bunicii	din	centru.	Cred	că	seniorii	ar	trebui	provocaţi	şi	
îndemnaţi	să	spună	ei	înșiși	povești	copiilor	care	au	nevoie	de	poveste,	iar	ei	s-ar	simţi	necesari”.	
	 Alexandrina	Halic	s-a	născut	pe	9	noiembrie	1941	la	Timişoara	şi	a	absolvit	IATC	în	1963,	la	clasa	profesorilor	Ion	Șahighian,	asistent	David	
Esrig,	regizori	de	mare	clasă	și	oameni	de	aleasă	cultură.		La	ora	actuală,	Senioara	teatrului	pentru	copii	joacă	în	mai	multe	spectacole,	la	patru	
teatre	diferite:	Teatrul	„Ion	Creangă”,	Teatrul	Naţional,	sala	Teatrelli	(CREART)	şi	Teatrul	Metropolis.	„Am	ajuns	în	momentul	în	care	mă	socotesc	
norocoasă	nu	doar	că	am	primit	mult	de	la	viaţă,	ci	și	că	încă	mai	pot	dărui.	Ceea	ce	este	un	mare	noroc...”	–	ne-a	mărturisit	actriţa.	„Acum,	la	vârsta	
a	treia,	am	ajuns	să	joc	personajele	care	spun	povești.	Aproape	o	viaţă	eu	nu	spuneam	povești,	le	jucam.	Mă	gândesc	la	primii	mei	pași...	Am	trăit	
în	poveste	chiar	de	la	începutul	carierei.	Din	studenție,	am	început	să	joc	la	teatrul	pentru	copii	şi	a	fost	un	noroc,	nu	un	ghinion,	așa	cum	spuneau	
cei	din	jur.	La	vremea	aceea	și	nu	numai	nu	era	foarte	onorant	să	joci	la	teatrul	de	păpuși	sau	pentru	copii”.	Alexandrina	Halic	a	debutat	la	Teatrul	
pentru	Copii	şi	Tineret	de	pe	actuala	stradă	Eforie,	astăzi	sediul	Cinematecii.	„Poate	că	era	frustrant	să	nu	joci	roluri	importante	pe	mari	scene	de	
teatru,	dar	aşa	s-a	nimerit.	Am	descoperit	repede	că	era	o	voluptate	şi	o	mare	provocare	să	joc	pentru	copii.	Un	spectator	matur	este	reţinut	de	
obicei,	nu	se	manifestă	zgomotos,	iar	atitudinea,	aprecierea	lui	se	rezumă	la	aplauze	mai	intense	sau	nu,	pe	când	copiii	participă	sonor	din	tot	
sufletul,	devin	parteneri,	cu	replică	şi	nu	poti	să	îi	ignori.	Noi,	actorii	care	jucăm	pentru	cei	mici,	avem	nevoie	să	le	simțim	implicarea,	participarea,	
înțelegerea,	comunicarea.	Spectatorul	copil	nu	vede	în	tine	actorul,	ci	personajul	cu	care	se	identifică.

	 Pinochhio	a	 fost	unul	dintre	cele	mai	 longevive	personaje	pe	care	Alexandria	Halic	 le-a	 jucat	
pe	scena	Teatrului	„Ion	Creangă”,	din	1971	până	în	1995.	S-au	jucat	peste	700	de	reprezentații,	cu	trei	
puneri	în	scenă	diferite,	toate	jucate	cu	acelaşi	mare	succes	pretutindeni.	
		 Alte	roluri	de	referinţă	pentru	Alexandrina	Halic	au	fost	David	Copperfield	din	spectacolul	cu	
același	nume	de	Charles	Dickens	(actrița	avea	45	de	ani,	iar	personajul,	9	ani!),	Alice	din	”Alice	în	Ţara	
Minunilor”	sau	Sfârlă	Năzdrăvanul.	„Să	ştiţi	că	există	și	roluri	pentru	vârsta	a	treia!	Am	jucat	și	joc	Bunica	
din	<<Scufița	Roșie>>,	Baba	din	<<O	poveste	a	porcului>>,	Doica	din	<<Războiul	bucatelor>>,	Rotocol	
sau	Sfântul	Petre	din	<<Spaima	Zmeilor>>,	Pămătuf	din		<<Fără	frică>>”!	Mă	bucură	că	la	teatru	vin	copiii	
însoțiţi	de	părinţi	și	bunici	și	văd	cum	între	ei	se	creează	o	relație,	o	comuniune,	o	 legătură	specială;	
participă	împreună	la	spectacol,	râd,	aplaudă,	strigă	și	se	amuză	împreună.	Există	acel	flux	energetic	
dintre	ei	şi	noi	care	ne	face	bine	tuturor,	iar	la	final,	rămânem	alături	de	cei	mici,	ca	să	simtă	că	au	plecat	
de	la	nişte	prieteni”.
	 În	această	toamnă,	odată	cu	deschiderea	Stagiunii	2019	–	2020,	o	puteţi	vedea,	admira	şi	aplauda	
pe	Alexandrina	Halic	 în	mai	multe	spectacole,	atât	pentru	cei	mici,	cât	şi	pentru	adulţi.	Aşa	cum	noi,	
echipa	Centrului	pentru	Seniori	a	Municipiului	Bucureşti	sperăm	să	o	avem	cât	mai	des	şi	cât	mai	mult	
alături.	„Mai	am	un	pic	și	fac	78	de	ani,	o	vârstă	la	care	oamenii	doar	ar	trebui	să	primească,	pentru	că,	
până	acum,	au	dăruit.	Eu	mă	bucur	că	mai	pot	să	fac	atâtea	şi	asta	mă	ține	în	formă,	îmi	face	bine.	La	
vârsta	asta	trebuie	să	te	ducă	și	capul	și	picioarele.	Joc	în	multe	spectacole,	roluri	diferite,	de	aceea	
e	 nevoie	 și	 de	 o	 stare	 bună	 de	 sănătate	 pe	 care	
mi-o	menţin	 făcând	 ce-mi	place.	 Zilele	 în	 care	 se	
mai	întâmplă	să	nu	am	nici	o	treabă,	mi	se	par	tare

plicticoase.	Merg	foarte	mult	pe	jos,	îmi	place	să	mă	plimb,	citesc	cam	trei	cărţi	pe	săptămână,	
iar	 intratul	 în	librării	nu	este	nu	doar	o	obișnuință,	ci	și	o	dependență.	Mă	bucură	muzica,	
ascult	 Radio	 România	Muzical,	merg	 la	 concertele	 de	 la	 Sala	 Radio	 şi	 de	 la	 Ateneu.	 Vara	
aceasta,	în	vacanţă,	am	văzut	<<Trubadurul>>	la	Arena	din	Verona.	Ce	poate	fi	mai	minunat?”

	 Alexandrina	Halic	are	doi	copii,	pe	Ana	Maria	şi	Alexandru	și,	totodată	este	bunica	a	
patru	nepoți:	două	fete	şi	doi	băieţi.	Dragostea	pentru	teatru	se	observă	și	din	spusele	marii	
actrițe:	„Cred	că	am	fost	și		sunt	mai	mult	bunica	celor	mici,	a	copiilor	din	sala	de	spectacole,	
decât	bunica	nepoților	mei”.

”Am	trăit	în	poveste	chiar	de	la	începutul	carierei”

Sursa	foto:	CSMB,	arhiva	personală
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Nea Vasile, ultimul flașnetar al Bucureștilor
	 ”Bunicul	meu,	Marin	a	fost	flașnetar	de	meserie.	Avea	două	flașnete	adevărate,	
din	acelea,	cu	tambur	pe	foale.	Umbla	cu	ele	prin	București,	la	Ploiești,	la	Constanța	
și	oriunde	unde	erau	târguri,	Moși,	bâlciuri.	Când	am	crescut,	am	început	să	mă	
învârt	pe	lângă	el,	știam	ca-n	palmă	mahalalele	Ploieștiului,	îl	mai	ajutam,	învârteam	
de	manivelă,	mai	ciuguleam	câte	un	mărunțiș,	dar	nu	voia	sub	nici	o	formă	să	mă	
învețe	să	dresez	papagalii.	Avea	unul	mare,	Gheorghe,	foarte	deștept	și	doi	peruși.	
A	suferit	enorm	că	a	rămas	fără	păsări,	pe	una	i-a	vândut-o	unul	dintre	fiii	lui,	iar	pe	
cealaltă	i-a	confiscat-o	jandarmii”	–	ne-a	mărturist	într-o	seară	frumoasă	de	vară,	
Vasile	Enișor,	ultimul	flașnetar	al	Bucureștilor	de-acum	și	de	odinioară,	pe	care	l-ați	
întâlnit	plimbându-se	agale	pe	străzile	din	Centrul	Vechi	al	Capitalei.	 Este	 însoțit	
mereu	de	papagalii	săi	Trandafir	și	Patraulea	și	de	șoriceii	Căpşunica	și	Parfumel,	
dresați	să	aleagă	răvașe	pentru	turiști.	„Toate	sunt	scrise	de	mine,	sunt	bilete	de	
dragoste,	de	bună	dispoziţie,	amuzante,	care	să-i	însenineze	ziua	omului.	

Pe	vremuri	erau	doar	patru	tipuri	de	bilețele	pentru	domnișoare,	flăcăi,	doamne	și	domni	și	pe	care	papagalii	le	scoteau	
din	cutiuţele	destinului.	Răvașele	sunt	rămase	de	la	Arghezi,	că	doar	el	a	scris	Bilete	de	papagal;	mai	păstrez	și	eu	din	
conținutul	celor	vechi	care	au	farmecul	lor.	Acum,	nimeni	nu	mai	crede,	dar	se	amuză”.	Acasă	are	mai	mulți	papagali	și	
vreo	treizeci	de	șoricei	pe	care	îi	hrănește,	îi	îngrijește	şi	îi	învață	să	tragă	bileţele.		
		 Prezența	insolită,	pe	care	nu	ai	cum	să	nu	o	remarci,	Nea	Vasile	Flașnetarul	este	
un	veritabil	"Charlie	Chaplin"	al	zilelor	noastre,	care	se	identifică	practic	cu	decorul	din	
centrul	Bucureștilor	de-acum,	apariția	sa,	mereu	îmbrăcat	la	patru	ace,	cu	veston	negru,	
cămașă	albă,	papion	şi	joben	aducând	cu	sine	parfumul	de	București	de	altă	dată.		
	 ”Mă	trag	dintr-o	familie	de	artiști,	o	parte	erau	lăutari	și	alții	erau	circari,	comedianți,	
aveau	 leagăne,	 lanțuri,	 tot	 felul	 de	 lucruri	 pe	 care	 le	 găseai	 la	 bâlci…	 	 Tata	 cânta	 la	
acordeon,	țambal	și	la	vioară	și	își	dorea	tare	mult	să	îi	calc	pe	urme.	Mie	însă	îmi	plăcea	
lumea	circului,	bâlciul,	spectacolul	și	eram	fascinat	de	flașneta	bunicului	care	spunea	de	
multe	ori:	<<Eheeee,	cutia	asta,	cândva,	o	să	îl	facă	celebru	pe	ăsta	micu’!>>”.	Singurele	
averi	ale	tânărului	Vasilică	(s-a	născut	pe	1	ianuarie	1966),	aflat	la	început	de	drum	erau	
talentul	 înnăscut	pentru	dresură	și	pasiunea	pentru	 lumea	circului.	 ”Am	 învățat	de	 la	
nenea	Aurică	din	Țăndărei	cum	se	dresează	papagalii,	adică	numai	noaptea,	la	simț	și	
cum	se	 îngrijesc,	pentru	că	sunt	 foarte	sensibili.	Apoi	am	venit	 în	București,	 la	Coana	
Tuța	 care	 avea	 un	 circ	 particular,	 în	 Rahova.	 Făceam	 de	 toate,	 comisioane,	 vindeam	
pâine,	cafea,	ceai,	măturam,	dar	mie	îmi	plăceau	animalele;	le	hrăneam,	făceam	curat	
în	cuști,	simțeam	că	am	talent	de	dresor,	aveam	har	și	că	acolo	era	destinul	meu.	Mă	
împrietenisem	cu	un	corb	vorbitor	și	cu	o	maimuță,	care	juca	cărți.	Patroana	nu	știa	ce	
comori	are	în	menajerie,	despre	corb,	credea	că	e	cioară,	 iar	eu	câștigam	bani	făcând	
pariuri	cu	spectatorii	dacă	vorbește	sau	nu	pasărea.	Cineva	m-a	pârât,	așa	că	am	fost	
pedepsit	să	stau	afară,	la	intrare,	să	rup	bilete.	Odată	a	trebuit	să	țin	locul	cumnatului	
meu	care	făcea	atmosferă,	ca	să	intre	lumea	la	spectacol;	am	început	să	îl	imit	pe	Charlie	
Chaplin	și,	atât	de	bine	mi-am	intrat	în	rol,	încât	cucoana	mi-a	făcut	costum.	Am	umblat	
mult	cu	circul,	ba	eram	la	Călărași,	ba	la	Brăila,	ba	la	Iași,	dar	la	un	moment	dat	m-am	
săturat	de	viața	trăită	în	vagoane,	mereu	pe	drumuri.	Eram	băiat	tânăr,	frumos,	mergeam	
pe	20	de	ani...	Așa	că	am	hotărât	să	mă	angajez	la	o	fabrică,	în	Ploiești.	Mi-am	dat	seama	
că	nu	îmi	plăcea	ce	fac,	nu	mai	câștigam	ca	pe	vremuri,	iar	viața	mea	era	de	fapt	lumea	
spectacolului.	Așa	că	am	plecat	la	București”.
	 Viața	boemă	a	lui	Vasile	Enișor	este	una	de	poveste.	
Mai	ales	că,	orice	ar	fi	făcut	și	oriunde	s-ar	fi	dus,	nu	putea	
sta	departe	de	 lumea	artiștilor.	 A	 jucat	 timp	de	 șapte	 ani,	
alături	de	papagalul	Trandafir	–	un	alt	Trandafir	care	a	murit	
demult,	 rolul	 flașnetarului	 în	 celebrul	 spectacol	 "Tache,	
Ianche	 și	 Cadâr"	 al	 Teatrului	Național,	 cu	distribuția	 sa	de	
aur,	 Radu	 Beligan,	 Gheorghe	 Dinică	 și	 Marin	 Moraru.	 Iar	
marii	actori	Ștefan	Iordache	și	George	Mihăiță	i-au	fost	și	îi	
sunt	cei	mai	buni	prieteni.	Filosofia	sa	de	viață	este	simplă,	
în	 ciuda	 spectaculosului	 din	 existența	 sa:	 „Eu	 sunt	mereu	
aici,	muncesc	 în	 timpul	 zilei,	 iar	 seara	mă	plimb	pe	 străzi,	
cu	flașneta	și	papagalii	mei.	Nu	oblig	pe	nimeni	să	cumpere	
bilețelele,	să	facă	poze,	să	se	amuze….	Fiecare	face	ce	vrea,	
pentru	că	viaţa	merge	înainte	pentru	toată	lumea“.

iuBiM Bucureștiul pentru că…

Sursa	foto:	CSMB

Flașneta	(denumită	și	”caterincă”)	este	un	instrument	muzical	
asemănător	unei	orgi	cu	mici	dimensiuni,	acționat	manual	cu	
o	manivelă;	a	apărut	Europa	secolului	XVIII,	mai	întâi	în	Italia,	
apoi	 a	 devenit	 apoi	 foarte	 populară	 în	 Franța,	 în	 timp	 ce	 în	
România,	mai	ales	prin	Bucureștii	anilor	interbelici,	muzicanții	
ambulanți	făceau	parte	din	peisaj.	Flaşnetarii	aveau	o	breaslă	
care	 număra	 în	 jur	 de	 15	 persoane	 şi	 un	 atelier	 pentru	
fabricarea	 ”sulurilor”	 de	 cântece	 pe	 care	 le	 introduceau	 în	
flaşnetă.	Exista	un	șef	care	scria	bilețele,	împărțite	în	răvașe	cu	
mesaje	pentru	femei	și	pentru	barbate.	„Flașnetarii	duc	în	cutia	
lor	cu	muzică	daruri	pentru	naivi,	pentru	fetişcane	amorezate	
și	 pentru	 văduve	 cu	 speranţe…”	 –	 nota	 ziarul	 „Ilustrațiunea	
română”	din	1938.



Adrese	utile:

CLUBUL SENIORILOR SECTOR 1
Str.	Ion	Slătineanu	nr.	16,	sector	1 

Telefon:	021.210.50.18
Program	cu	publicul:	luni	-	joi	(10.00-15.00),	vineri	(9.00-13.00)	

CLUBUL SENIORILOR SECTOR 2
Sos.	Colentina	nr.	55	F	(în	incinta	Parcului	Plumbuita)

Telefon:	0770.799.834
Program	cu	publicul:	luni	-	vineri	(8.00-16.00),	joi	(8.00	–	17.00)

CLUBUL SENIORILOR „Codrii Neamţului” SECTOR 3 
Str.	Codrii	Neamțului	nr.	4,

Telefon:	021.345.64.09	/e-mail:	office@dgaspc3.ro 
Program	cu	publicul:	luni	-	vineri	(10.00-18.00)

CLUBUL SENIORILOR „Râmnicu Sărat” SECTOR 3 
Aleea	Râmnicu	Sărat	nr.	1

Telefon:	021.344.65.51	/e-mail:	clubulseniorilorrs@yahoo.com
Program	cu	publicul:	luni	-	vineri	(9.00-17.00)

CLUBUL SENIORILOR SECTOR 4
Strada	Covasna,	nr	3,	bis

Telefon:	0372.710.551	/	email:	clubul.seniorilor@dgaspc4.ro
Program	cu	publicul:	luni	-	vineri	(10.00-18.00),

CLUBURILE SENIORILOR SECTOR 6
Program	cu	publicul:	luni	-	joi	(9.00	-	15.00),	vineri	(9.00	–	13.00) 

Clubul	Seniorilor	“Mihai	Eminescu”,	Calea	Plevnei	nr.234	/	telefon:	0731.128.667
Clubul	Seniorilor	“Ioan	Slavici”,	Prelungirea	Ghencea	nr.28,	bl.C5,	parter	/	telefon:	0744.846.879
Clubul	Seniorilor	“Liviu	Rebreanu”,	str.	Murguţa	nr.2,	bloc	nr.	7,	parter	/	telefon:	0744.976.046

Clubul	Seniorilor	“Mihail	Sadoveanu”,	Bd.	Timişoara	nr.73,	bloc	C12,	parter	/	telefon:	0727.897.962
Clubul	Seniorilor	“Marin	Preda”,	Bd.	Uverturii	nr.89,	bl.	P16,	parter	/	telefon:	0738.854.422

Clubul	Seniorilor	“Ion	Luca	Caragiale”,	str.	Sergent	Lăţea	Gheorghe	nr.8,	bloc	C	52,	parter	/	telefon:	
0720.948.777

Broşura SENIORI DE BUCUREŞTI
Adresa	de	corespondență:	B-dul	Basarabia	nr.	37	–	39,	sector	2,	

București	(Arena	Națională,	intrarea	D	113,	etaj	1),	
Telefoane:	0755.045.777	/	0761.336.399	/	0763.315.177	/	0784.227.489

E–mail:	senioridebucuresti@cs-mb.ro	/	contact@cs-mb.ro
Facebook:	https://www.facebook.com/senioribucuresti/

www.cs-mb.ro


