
Revista „Omenia” îşi propune 
încă de la primul său număr să 
prezinte problemele Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor 
din România, ale membrilor aces-
tora, persoane vârstnice, care, 
acum la apusul soarelui se con-
fruntă cu noi provocări determinate 
de evoluţia sinuoasă a vieţii econo-
mico-sociale, de tranziţia ce pare 
nesfârşită de la economia centrali-
zată la economia de piaţă. 

Efectele noii crize financiare şi economice le 
bulversează şi mai mult existenţa, le pune în faţă 
alte necunoscute, situaţii inedite, provocări grele, 
câteodată de netrecut, chiar periculoase pentru 
existenţa lor fizică. În demersul nostru, am apre-
ciat că sarcina Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România de a realiza legătura 
atât de necesară cu instituţiile statului, cu alte in-
stituţii pentru a le fi un sprijin real pentru bătrâne-
ţe, devine mai necesară ca oricând în actualele 
condiţii, dar şi mai greu de realizat. De aceea, 
orice activitate, iniţiativă sau experienţă pozitivă 
dobândită merită cunoscută şi de alte asociaţii, 
popularizată şi încurajată. 

Revista doreşte, în acest context, să-şi aducă 
o modestă contribuţie la reliefarea în paginile sale 
a preocupărilor Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor, să le fie de un real folos în demer-
sul pentru întărirea rolului lor, creşterea lor canti-
tativă şi calitativă, conştiente de forţa pe care o 
reprezintă. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, după 
1989, ele au devenit asociaţii non-profit şi-au 
asumat rolul de apărător al intereselor membrilor 
în raport cu autorităţile publice, dar şi de protector 

social, în scopul asigurării, pe cât po-
sibil, pentru fiecare a unui trai de-
cent, iar pentru cei asistaţi social şi 
medical strictul necesar de hrană, 
căldură şi medicamente. 
 Prezentarea realizărilor fiecărei Ca-
se de Ajutor Reciproc ale Pensionari-
lor din România afiliate la Federaţia 
Naţională „OMENIA”, informaţiile noi 
şi oportune, schimburile de experien-
ţă, dialogul cu instituţiile statului şi 
organizaţiile neguverna-mentale de 

profil din ţară şi din străinătate, cu alţi parteneri 
sociali, vor ocupa cea mai mare parte din paginile 
revistei. 

Pentru că vrem ca revista să aibă un rol pre-
ponderent interactiv, nu vor lipsi din paginile ei răs-
punsurile la întrebările membrilor asociaţi, sugestii 
şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

Numele „Omenia”, atât de generos este su-
gestiv, dar ne obligă în acelaşi timp. Să facem în 
aşa fel încât să-l merităm cu prisosinţă. 

Mulţmesc preşedintilor caselor de ajutor reci-
proc ale pensionarilor pentru documenţatia pusă la 
dispoziţia Colegiului de redacţie în vederea reali-
zării revistei. 

Acum, la început de drum urez mult succes 
colegiului de redacţie şi o viaţă cât mai lungă re-
vistei „Omenia”. 
Preşedintele Federaţiei Naţionale „OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România 
Ing. Gheorghe Chioaru 
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Din activitatea Federaţiei Naţionale ”Omenia” a Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România. 

• Federaţia Naţională ”Omenia” a C.A.R.P.-urilor 
din România – cea mai mare organizaţie 
reprezentativă a pensionarilor din România 

• Structura Federaţiei Naţionale ”Omenia” a 
C.A.R.P.-urilor din România. Organe alese 

• Strategia Federaţiei Naţionale ”Omenia” pentru 
anul 2009 (extras) 

• Declaraţia de principii a Federaţiei Naţionale 
« Omenia »  

• Declaraţia apolitică 
• Viziunea conducerii Federaţiei Naţionale 

”Omenia” privind îmbunătăţirea condiţiilor de 
viaţă ale persoanelor vârstnice 

Din experienţa Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor 

• C.A.R.P. “Omenia” Bucureşti 
• C.A.R.P. Fălticeni 
• C.A.R.P. Bârlad 
• C.A.R.P. “Speranţa” Hunedoara 
• C.A.R.P. Arad 
Diverse 

• Cugetări 
• Curier 
• Vorbe...Vorbe…  
• Repere turistice 
• Din lirica lumii 
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Federaţia Naţională “OMENIA” a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România a luat fiinţă 
prin afilierea Caselor de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor din ţară, la data de 24 
septembrie 1990, în baza prevederilor 
art. 37 din Constituţia României şi are 
personalitate juridică prin Sentinţa Civilă 
nr. 2220/1990 a Judecătoriei Sectorului 1, 
Bucureşti. La Federaţie poate adera ca 
membru orice Casă de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor din ţară sau filială 
judeţeană, precum şi orice 
organizaţie de pensionari care 
respectă prevederile Legii 
246/18.07.2005 şi ale O.G. 
26/30.01.2000 cu privire la asociaţii 
şi fundaţii şi recunosc şi respectă 
Statutul Federaţiei, pe baza 
Adeziunii de aderare. 

Cea mai mare 
organizaţie 
reprezentativă a 
pensionarilor din 
România 
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În a doua parte a anului 2006, 
membrii Biroului Permanent, 
Comitetului Director, şefi de filiale şi 
C.A.R.P-uri au sesizat necesitatea 
stringentă a relansării activităţii 
Federaţiei noastre, în contextul 
aderării României la Uniunea 
Europeană. Astfel, s-a constituit 

Comitetul de Iniţiativă care a 
pregătit Congresul Extraordinar, 
desfăşurat la data de 20.04.2007. 
Organele nou alese, din care fac parte 
şi membri ai vechiului Comitet 
Director care s-au implicat în 
rezolvarea problemelor Federaţiei, au 
trecut imediat la transpunerea în 
practică a hotărârilor adoptate, a 
strategiei de dezvoltare pe termen 
mediu (2007-2011). 

În acest sens, o direcţie prioritară 
a constituit-o dezvoltarea comunicării 
cu toate C.A.R.P.-urile afiliate pentru 
a cunoaşte permanent acţiunile 
conducerii Federaţiei, concomitent cu 

atragerea de noi membri. La ora 
actuală, Federaţia noastră este cea 
mai puternică organizaţie de 
pensionari din ţară, cu o structură 
teritorială reală, compusă din 38 
de filiale judeţene şi 142 C.A.R.P-
uri, cu personalitate juridică, cu 
membri răspândiţi atât în mediul 
urban (53%), cât şi în mediul rural 
(47%), din totalul lor, 39% fiind 

ţărani. 
Concomitent cu activitatea de 

dezvoltare structurală, noile organe 
conducătoare alese, Biroul Permanent 
şi Comitetul Director, au trecut la 
elaborarea documentelor organizatorice 
necesare conducerii. 

Toate activităţile şi acţiunile 
întreprinse de conducerea Federaţiei, 
filialelor judeţene şi C.A.R.P.-urilor au 
avut si au un singur scop major – 
protecţia socială reală a 
membrilor. 

FNO — cea mai mare organizatie a pensionarilor din Romania 
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Am fost şi suntem permanent con-
ştienţi că toţi membri noştri aşteaptă 
ceva de la noi: un împrumut avantajos, 
un ajutor nerambursabil la necaz, 
pentru tratament, spitalizare, un 
serviciu subvenţionat prin atelierele 
noastre, servicii medicale, alimente 
prin magazinele sociale, organizarea 
unei excursii sau un bilet gratuit la un 
spectacol, consultanţă juridică, 
consiliere psihologică, o activitate de 
club, un sfat bun, cu alte cuvinte să fim 
alături de ei, atunci când ei au nevoie. 
 Pentru ei, membrii noştri, am 
iniţiat propuneri legislative pentru 
modificarea şi completarea unor acte 
normative. Propunerile noastre au fost 
înaintate Comisiei Permanente a 
Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice, dar şi instituţiilor şi 
personalităţilor publice cu drept de 
iniţiativă legislativă. Unele din ele se 
regăsesc sau se vor regăsi în 
documentele noastre de lucru, altele nu 
au avut succes, deşi erau întemeiate, 
însă efortul nostru nu se opreşte aici. 
Procesul legislativ este în continuă 
schimbare, evoluţie, iar noi trebuie să 
fim în permanenţă pregătiţi pentru a 
ne susţine interesele. Federaţia 
întreprinde aceste măsuri deoarece nu 
vrem ca să fim priviţi, cum deseori se 
întâmplă, ca o categorie de cetăţeni 
care cere tot timpul. Atunci când cerem, 

de fapt, noi, dorim ca să ni se asigure 
drepturile legale ce ni se cuvin, în 
întregime şi în timp util. Decidenţii din 
politică şi din administraţie trebuie să 
ne trateze în mod corect, ca pe cetăţeni 
cu drept de vot, cu drept la viaţă şi 
puternic implicaţi social în rezolvarea 
problemelor noastre, dar şi ale 
societăţii. 

Federaţia acordă o atenţie deosebită 
elaborării de proiecte şi implementării 
lor pentru accesarea de fonduri 
nerambursabile. Astfel, am desfăşurat 
activităţi care au vizat însuşirea de 
către factorii responsabili a legislaţiei 
în vigoare şi s-au difuzat la filialele 

judeţene şi C.A.R.P.-uri normele şi 
metodologiile pentru întocmirea 
documentaţiei legale. 

Pentru a veni în sprijinul C.A.R.P-
urilor, Federaţia a intervenit şi a 
obţinut de la Consiliul Naţional al 
Audiovizualului, pentru toţi membrii 
săi, aprobarea de difuzare în regim de 

FNO — cea mai mare organizatie a pensionarilor din Romania 
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campanie socială, prin 
intermediul posturilor de televiziune 
şi de radio centrale şi locale, a unor 
anunţuri cu scopul de a-şi face 
cunoscută activitatea şi a unor 
apeluri pentru sprijinirea 
persoanelor de vârsta a treia. 

Pentru a demonstra viabilitatea 
demersurilor conducerii Federaţiei a 
fost extins de la nivelul C.A.R.P 
“OMENIA” şi la alte C.A.R.P-uri, 
programul gratuit de întreţinere a 
sănătăţii pentru persoanele 
vârstnice, cu probleme medicale, 
locomotorii. 

Au fost iniţiate parteneriate cu 
filialele locale ale Societăţii Naţio-
nale de Cruce Roşie pentru 
realizarea în comun de acţiuni şi 
activităţi în beneficiul persoanelor 
vârstnice aflate în risc social sau în 
situaţii de vulnerabilitate. 

Acordarea de ajutoare nerambur-
sabile în bani, alimente şi medica-
mente, precum şi  mijloace ajutătoa-re 
de deplasare etc., prin compensa-rea 
parţială sau totală a acestora este o 
preocupare permanentă a conducerii 
Federaţiei şi a CARP-urilor afiliate. 

Marea majoritate a C.A.R.P-urilor 
au în structură ateliere de servicii 
specifice necesităţilor curente, la care 
se practică tarife reduse, mai mici 
decât pe piaţa liberă, activităţile 
acestora fiind subvenţionate din 
veniturile proprii. 

Activităţile de socializare şi 
participare la viaţa socio-culturală a 
membrilor noştri constituie o 
preocupare a Federaţiei şi C.A.R.P.-
urilor, se fac demersuri în mod 
constant la Ministerul Culturii şi 
Cultelor şi Patriarhia Română, la 
instituţiile de cultură şi artă locale 
pentru a se obţine diverse facilităţi, 
atât în Bucureşti, cât şi în provincie. 

Federaţia este organizată, 
funcţionează şi este reprezentată la 
nivel naţional conform Constituţiei 
României, art. 40 alin.(1), Legea 
16/2000, Legea 502/2002, Legea 
540/2002, Legea 246/2005, Legea 
266/2006, Ordonanţa Guvernului 
României nr. 26/2000, Ordonanţa 
Guvernului României nr. 28/2006 (cu 
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Caption describing picture or 
graphic. 

 Federaţia Naţională “OMENIA” 
a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensi-
onarilor din România este constituită 
pe criterii teritoriale, unitatea de bază 
fiind C.A.R.P.-urile afiliate şi constitu-
ite în filiale judeţene.  Unităţile de 
bază funcţionează pe bază de statut 
propriu, sunt înregistrate ca persoa-
ne juridice conform legislaţiei în vigoa-
re, iar în urma notificării efectuate de 
Banca Naţională a României, acestea 
sunt înscrise în Registrul de evidenţă, 
ţinut la B.N.R. 
 Federaţia are C.A.R.P.-uri în 
Municipiul Bucureşti şi în judeţe, care 
funcţionează pe baza prevederilor le-
gislaţiei în vigoare şi a statutului 
propriu al acestora. 
 Organele de conducere şi control 

ale Federaţiei Naţionale “OMENIA” a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România sunt: 

C o n g r e s u l  N a ţ i o n a l  a l 
Reprezentanţilor C.A.R.P-urilor din 
România, Consiliul Naţional , 
Comitetul  Director ,  Biroul 
Permanent şi Comisia de Cenzori. 
 

 Congresul Naţional este forul 
de conducere al Federaţiei care se 
întruneşte o dată la 4 ani şi ori de câte 
ori este nevoie la cererea a ½ din 
C.A.R.P.-urile afiliate. 
 

 Consiliul Naţional se întruneşte 
o dată pe an, este format din 
preşedinţii filialelor judeţene şi ale 
C.A.R.P-urilor judeţene şi ale C.A.R.P-
urilor afiliate şi alţi delegaţi aleşi. 
 

 Comitetu l  Director  s e 
întruneşte de 4 ori pe an şi este ales de 
Consiliul Naţional. 
 

 Biroul Permanent se întruneşte 
o dată pe lună şi este constituit din 
P r e ş e d i n t e l e  F e d e r a ţ i e i , 
primvicepreşedinţii şi vicepreşedinţii 
Federaţiei. 
 

 Comisia de cenzori este aleasă 
la 4 ani de Congresul Naţional dintr-un 
număr impar de membri şi asigură 
controlul financiar intern al Federaţiei. 
 

 

Structura Federaţiei Naţionale 
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BIROUL PERMANENT 
CHIOARU GHEORGHE        - preşedinte 
ACIUBOTĂRIŢEI IOAN     - prim-vicepreşedinte 
MORARIU OVIDIU-VIOREL- prim-vicepreşedinte 
MIHAI ION              - prim-vicepreşedinte 
EANA ION              - vicepreşedinte 
VLĂDUŢ ION              - vicepreşedinte 
TĂNASE GHEORGHE    - vicepreşedinte 
IVAŞCĂU IOAN     - vicepreşedinte 
MUNTEANU ADRIAN    - vicepreşedinte 
NEAGU VASILE             - vicepreşedinte 

COMITETUL DIRECTOR 
CHIOARU GHEORGHE         - preşedinte 
ACIUBOTĂRIŢEI IOAN     - prim-vicepreşedinte 
MORARIU OVIDIU-VIOREL- prim-vicepreşedinte 
MIHAI ION              - prim-vicepreşedinte 
EANA ION              - vicepreşedinte 
VLĂDUŢ ION              - vicepreşedinte 
TĂNASE GHEORGHE    - vicepreşedinte 
NEAGU VASILE               - vicepreşedinte 
IVAŞCĂU IOAN     - vicepreşedinte 
MUNTEANU ADRIAN    - membru 
HORVAT LEONTIN             - membru 
VEREŞ EMIL              - membru 
FRÂNCU ŞTEFAN               - membru 
SĂVULESCU CONSTANTIN- membru 
GHEORGHIU COSTICĂ        - membru 

ORGANELE DE CONDUCERE ALE FEDERATIEI LA 01.01.2009 
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COMISIA DE CENZORI 
OLIVO CICERONE 
VIŞAN DUMITRA 
CHIŢU ELENA 
 
 

CONTABIL ŞEF 
NIŢU VERONICA 

 
SECRETARIAT 
GENERAL 
CĂLIN ION           
secretar general 
BĂDĂRĂU GIORGICĂ  
secretar 
FĂLCUŢĂ VASILICĂ  
 Analist 

 

Lucrurile  
frumoase 

 sunt  
anevoioase. 

 

Nu arunca apa ce o 
ai la îndemână înainte 

de a avea o alta. 



 Viziunea organizaţiei 
 Membrii Federaţiei Naţionale a 
C.A.R.P.-urilor din România să aibă 
un nivel de trai decent, iar cei 
asistaţi să aibă asigurate strictul 
necesar de medicamente, hrană şi 
căldură. 

Misiunea organizaţiei 
 Ajutorarea şi întrajutorarea 
membrilor, sprijinirea C.A.R.P.-
urilor afiliate în oferirea unei 
protecţii sociale multiple reale, în 
mod deosebit a celor cu venituri 
mici, persoane cu probleme sociale 
şi de sănătate, nedeplasabile sau 
greu deplasabile. 
 

 Scopul organizaţiei 
 Federaţia Naţională a C.A.R.P.-
urilor din România, organism 
reprezentativ, consultativ, de 
i n t e r e s  p u b l i c ,  a u t o n o m , 
neguvernamental, apolitic are ca 

scop perfecţionarea activităţilor 
desfăşurate de C.A.R.P.-uri pentru 
întrajutorarea şi protecţia socială a 
m e m b r i l o r  a c e s t o ra ,  a pă ra re a 
intereselor în raport cu autorităţile 
publice, respectarea şi acordarea 
drepturilor prevăzute de Constituţie, 
legile ţării şi hotărârile Guvernului 
României. 
 

 Obiective specifice 

• Î n t ă r i r e a  i n s t i t u ţ i o n a l ă  ş i 
dezvoltarea  s tructurală  a 
organizaţiei pentru a cuprinde întreg 
teritoriul ţării şi a îngloba un număr 
cât mai mare de pensionari. 

•Dezvoltarea relaţiilor instituţionale 
cu organismele legislative şi executive 
ale statului pentru susţinerea 
proiectelor legislative care fac refe-
rire la drepturile membrilor Fe-
deraţiei, persoane de vârsta a treia. 

•Sprijinirea C.A.R.P.-urilor afiliate 
î n  r e a l i z a r e a  c u  f o n d u r i 

STRATEGIA  
FEDERATIEI NATIONALE  

“OMENIA” 
Lucrurile alese sunt greu de dobândit 
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nerambursabile a obiectivelor şi 
proiectelor de asistenţă socială şi 
medicală la domiciliu şi prin servicii în 
instituţii proprii. 

•Sprijinirea C.A.R.P.-urilor afiliate 
în organizarea de activităţi culturale, 
de socializare şi consiliere psihosocială 
pentru persoane vârstnice. 

•Dezvoltarea comunicării Fe-
deraţiei cu organizaţiile de profil din 
ţară şi străinătate, cu societatea civilă 
şi mass-media, precum şi a comunicării 
interne între C.A.R.P.-urile afiliate. 

 

Activităţi organizatorice 
• Şedinţele Biroului Permanent - lunar 
• Şedinţele Comitetului Director – de 

patru ori pe an 
• Consiliul Naţional— anual 
• Congresul Naţional—la 4 ani 
 

Activităţi pentru întărirea 
şi dezvoltarea instituţională 

a Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” 

• Atragerea C.A.R.P.-urilor neafiliate la 
Federaţie, înfiinţarea de noi sucursale 
în oraşe şi comunele mari, astfel încât 
să cuprindem toate judeţele ţării. 

• Dezvoltarea comunicării în cadrul 
Federaţiei prin informarea lunară şi 

ori de câte ori este nevoie, a 
sucursalelor judeţene şi prin 
acestea a C.A.R.P.-urilor, cu 
problemele rezultate din ho-tărârile 
Biroului Permanent şi modul de 
îndeplinire a obiectivelor şi 
activităţilor specifice din programul 
pentru perioada 2007-2011. 

• Stabilirea, de comun acord, a unor 
mecanisme legale de 
întrajutorare între C.A.R.P.-urile 
afiliate, referitoare la utilizarea 
fondurilor disponibile, realizarea 
unor proiecte şi programe comune. 

• Dezvoltarea colaborării cu 
celelalte asociaţii şi organizaţii 
de pensionari, încheierea de noi 
înţelegeri şi protocoale pentru 
desfăşurarea unor activităţi şi 
acţiuni comune, care corespund 
intereselor membrilor. 

 

STRATEGIA FEDERATIEI NATIONALE “OMENIA” 
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•   Acordarea Diplomei de 
Excelenţă şi a Diplomei de 
Onoare membrilor Biroului 
Permanent, Comitetului Director, 
preşedinţilor filialelor judetene şi a 
C.A.R.P-urilor, consilierilor, 
contabililor şefi şi cenzorilor, 
personalităţilor şi unor membri cu 
merite deosebite. 

• Editarea revistei “Omenia” cu o 
structură care să răspundă în 
condiţii optime nevoilor de 
informare si documentare a 
filialelor şi CARP-urilor. 

•   Efectuarea demersurilor pentru 
obţinerea/achiziţionarea/construi-
rea unui sediu reprezentativ 
pentru Federaţia Naţională 
“OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din 
România. 

•  Încheierea unor protocoale, 
memorandumuri, înţelegeri, în 
numele membrilor Federaţiei, în 
scopul primirii drepturilor ce li se 
cuvin prin lege şi obţinerii altora la 
nivelul standardelor europene, prin 
dialog permanent cu instituţiile 
statului. 
• Organizarea de conferinţe de 
presă cu prilejul unor evenimente 
importante din viaţa asociaţiei şi a 
persoanelor vârstnice, la care să fie 
prezentate problemele C.A.R.P.-

urilor şi în mod deosebit 
activităţile de protecţie socială ale 
acestora, care să vizeze persoanele 
vârstnice şi participarea cu propriile 
propuneri la elaborarea acestora. 

•Organizarea a unor schimburi de 
experienţă complexe între C.A.R.P.-uri 
şi alte asociaţii ale pensionarilor, pe zone 
geografice, în scopul generalizării 
experienţei pozitive şi informării recipro-
ce cu activităţile desfăşurate. 
• Implementarea unor programe infor-

matice pentru realizarea unitară a 
evidenţei membrilor. 

• Mediatizarea prin mass-media centra-
lă şi locală a acţiunilor şi activităţilor 
desfăşurate de Federaţie, filiale şi 
C.A.R.P.-uri pentru protecţia socială a 
membrilor, persoane de vârsta a treia. 

 

Activităţi pentru protecţia 
socială a persoanelor de 
vârsta a treia, membri ai 

C.A.R.P-urilor din Federaţia 
Naţională “OMENIA” 

• Iniţierea unor proiecte cu fonduri ne-
rambursabile din partea unor organiza-
ţii internaţionale, instituţii guverna-
mentale şi locale pentru realizarea unor 
obiective destinate membrilor C.A.R.P., 
persoane de vârsta a treia cu probleme 
sociale şi de sănătate, precum cămine 
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de bătrâni, cantine sociale, cen-
tre de zi. 

• Iniţierea şi mediatizarea unor cam-
panii pentru virarea unui procent de 
2% din impozitul anual pe venit, pen-
tru sponsorizarea entităţilor nonpro-
fit, care se înfiinţează şi funcţionează 
potrivit legii. 

• Sprijinirea C.A.R.P.-urilor în întocmi-
rea documentaţiei pentru elaborarea 
şi realizarea unor proiecte de asisten-
ţă socială a persoanelor vârstnice, cu 
fonduri nerambursabile. 

• Continuarea dialogului oficial, direct 
cu Ministerul Sănătăţii pentru cu-
noaşterea iniţiativelor legislative ale 
acestuia, care vizează persoanele 
vârstnice şi participarea cu propriile 
propuneri la elaborarea acestora, 
pentru: 

- stabilirea unor preţuri decente la me-
dicamentele necesare combaterii afec-
ţiunilor specifice persoanelor de vârsta 
a treia; 
- stabilirea unor preţuri preferenţiale 
pentru membrii C.A.R.P.-urilor la uni-
tăţile de tratament din structura mi-
nisterului, care sunt finanţate din bani 
publici. 
• Men ţ inerea  re la ţ i e i  o f i c ia le 

permanente cu Ministerul Muncii 
pentru: 

- participarea la elaborarea cadrului 

legislativ în domeniu; 
- obţinerea unor drepturi de vechime 
ale pensionarilor; 
- cooptarea pensionarilor, pe principiul 
competenţei şi experienţei, în anumite 
organisme colective, structuri în care 
îşi pot aduce contribuţia. 
• Iniţierea cadrului legislativ pentru 

menţinerea unui dialog permanent cu  
Autoritatea naţ ională  pentru 
protecţia consumatorilor în vederea 
cooptării în structurile centrale şi 
locale a persoanelor de vârsta a treia 
care au pregătirea necesară şi 
disponibilitate de a se implica în 
această activitate. 

 

 

Activităţi pentru socializare şi 
participare la viaţa socio-
culturală a persoanelor de 

vârsta a treia 
 Încheierea unor înţelegeri cu 
Ministerul Culturii şi Cultelor 
pentru acordarea de facilitaţi 
persoanelor de vârsta a treia, în 
instituţiile de cultură şi de artă din 
ţară ca: 
• bilete cu preţ redus sau gratuite la 

spectacole; 
• acces la muzeele din organica sa, la 

tarife reduse; 
• acces preferenţial la spectacole 

organizate sub egida instituţiilor 

STRATEGIA FEDERAŢIEI NAŢIONALE “OMENIA” 

Page 12 OMENIA 



acestuia; 
• acces gratuit sau la tarife 

reduse în spaţiile publice ale 
instituţiilor de cultură şi artă; 

• acordarea de invitaţii la 
activităţi aniversare, 
comemorative. 

 

 Încheierea unui 
memorandum cu Patriarhia 
Română şi, la iniţiativele unor 
C.A.R.P-uri şi cu reprezentanţii 
altor culte pentru a beneficia de 
facilitaţi pe timpul excursiilor, 
vizitelor, pelerinajelor sau 
sejururilor la mânăstiri, biserici şi 
pentru slujbele cu prilejul decesului, 
ţinând seama de faptul că 
exigenţele Uniunii Europene 
înseamnă cheltuieli în plus. 
 

 Iniţierea de proiecte şi 
programe împreună cu C.A.R.P.-
urile pentru obţinerea de fonduri 
nerambursabile în scopul: 
• amenajării sau construirii de clu-

buri ale pensionarilor pentru 
socializare, consiliere 
psihologica, informare-
documentare şi petrecere a 
timpului liber. 

• deschiderii unor cabinete sau 
încheierea unor contracte cu 
specialişti în domeniu pentru 
consi-lierea psihologică a 
persoanelor vârstnice. 

 

 Organizarea de activităţi 
dedicate sărbătoririi a 20 de ani de la 
înfiinţarea Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din 
România. 
  
 
 Editarea revistei “OMENIA”, ca 
organ de presă propriu, al membrilor 
cotizanţi, pentru informare, 
documentare, consiliere şi schimburi de 
experienţă. 
 
 

Activitatea economico-financiară 
• Stabilirea cotizaţiei anuale a C.A.R.P.-

urilor afiliate la Federaţia Naţională. 
• Identificarea de noi fonduri 

nerambursabile  pentru buna 
desfăşurare a activităţii Federaţiei 
Naţionale. 

• Solicitarea de fonduri suplimentare de 
la Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Egalităţii de Şanse, pe baza 
unei fundamentări temeinice. 

•  Sprijinirea C.A.R.P.-urilor afiliate în 
diversificarea gamei de servicii oferite 
membrilor. 

• Verificarea modului de aplicare şi 
respectare a actelor normative în 
vigoare în domeniul financiar-contabil, 
a realizării bugetului de venituri şi 
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 Federaţia Naţională  “OMENIA”  a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor 
din România este un organism reprezentativ, 
consultativ, de interes public, autonom, 
neguvernamental, apolitic, având ca scop 
perfecţionarea activităţilor desfăşurate de 
C.A.R.P-uri pentru întrajutorarea şi 
protecţia socială a membrilor acestora, apă-
rarea intereselor în raport cu autorităţile pu-
blice, respectarea şi acordarea drepturilor 
prevăzute în Constituţie şi legile ţării. 
 

 Federaţia poartă o mare răspundere 
faţă de membrii săi şi se străduieşte să 
asigure prin organizaţiile afiliate, tuturor 
acestora o protecţie socială reală, folosind în 
mod judicios şi eficient pârghiile de care 
dispune: împrumuturi cu dobânzi 
avantajoase, ajutoare pentru deces, ajutoare 
nerambursabile în bani, alimente, 
medicamente, asistenţă socială, servicii la 
preţuri modice prin atelierele proprii, 
consultanţă juridică, consultaţii şi asistenţă 
medicală. Nevoile membrilor noştri, în 
special ale celor cu venituri mici, persoane 
vârstnice singure, persoane cu probleme 
sociale şi de sănătate, cu dizabilităţi, trebuie 
satisfăcute cu promptitudine. 
 

 Suntem responsabili faţă de angajaţii 
noştri permanenţi şi voluntari, faţă de 
personalul C.A.R.P-urilor, personalul 
medical şi lucrătorii sociali, specialiştii şi 
personalul calificat care muncesc şi 
promovează valorile noastre. Fiecăruia îi este 
respectată demnitatea şi îi sunt recunoscute 
meritele. Ei sunt liberi să-şi exprime 
părerile. Toţi trebuie să aibă o atitudine 
corectă faţă de membri, descurajând cu 

fermitate mita, cadourile, atenţiile. 

 Colaborăm cu toate instituţiile, 
o r g a n i z a ţ i i l e  g u v e r n a m e n t a l e  ş i 
neguvernamentale, fundaţiile, asociaţiile, 
cultele religioase, societăţile comerciale, 
personalităţile şi persoanele fizice care îşi 
propun, ca alături de noi, să sprijine persoanele 
de vârsta a treia, în special pe cele defavorizate. 
 

 Promovăm dialogul cu organizaţiile, 
asociaţiile şi fundaţiile internaţionale de profil, 
în spiritual solidarităţii între generaţii. 
 

 Sprijinim colaborarea între C.A.R.P-urile 
afiliate, respectându-le autonomia, statutele 
proprii şi principiile de organizare şi 
funcţionare. 
 

 Încurajăm permanent afilierea altor 
organizaţii şi înscrierea de noi membri care îşi 
însuşesc principiile şi valorile noastre. 
 

 Suntem responsabili faţă de comunităţile 
locale în care trăim şi muncim, suntem buni 
cetăţeni, sprijinim munca de calitate şi plătim 
corect impozitele. Încurajăm iniţiativele civice, 
pentru o sănătate şi educaţie mai bune. 
Menţinem în ordine proprietatea pe care avem 
prilejul să o folosim, protejând mediul. 
 

 Responsabilitatea noastră finală este 
faţă de membrii noştri. De aceea suntem 
receptivi la ideile noi, valoroase şi le aplicăm în 
practică spre binele tuturor. Promovăm noi 
programe de ajutorare şi întrajutorare. 
Construim noi utilităţi, procurăm noi 
echipamente şi lan-săm noi servicii. 

DECLARAŢIA DE PRINCIPII 
a Federaţiei Naţionale 

 “OMENIA” 
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Caption describing picture or 
graphic. 

Statutul Federaţiei Naţionale a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România stipulează 
la art.1 că aceasta este un organism 
reprezentativ, consultativ, de interes 
public, autonom, neguvernamental, 
nepolitic. 

După Congresul Extraordinar al 
Federaţiei din 20 aprilie 2007, prin 
documentele aprobate, Strategia de 
dezvoltare pentru perioada 2007-2011 
şi Declaraţia de principii, prin 
măsurile luate de Biroul Permanent şi 
Comitetul Director s-a respectat cu 
stricteţe caracterul nepolitic al 
întregii activităţi. 

Colaborarea cu partidele 
politice sau parlamentari s-a 
desfăşurat şi se va desfăşura 
numai pentru susţinerea 
proiectelor le-gislative care 
vizează persoanele vârstnice.  
Exemplificăm în acest sens activitatea 
desfăşurată pentru includerea 
propunerilor noastre în Ordonanţa de 
urgenţă nr. 28/2006, aprobată prin 
Legea nr. 266/2006. 

Colaborarea cu organele 
politice ale administraţiei 

centrale şi locale, indiferent de 
partidele politice care sunt la 
guvernare are loc potrivit art. 51 
din O.G. 26/2000 în scopul obţinerii 
de fonduri nerambursabile 
destinate pentru realizarea de 
către C.A.R.P.-uri a proiectelor de 
asistenţă socială şi medicală a 
persoanelor vârstnice, realizarea 
unor obiective  ca centre de zi şi cămine 
pentru bătrâni, cantine sociale etc. 

Sponsorizările primite de 
Federaţie sau C.A.R.P-uri din 
partea unor organizaţii sau 
persoane vor avea la bază 
prevederile Legii nr. 32/1994, 
completată cu O.G. nr. 36/1998 şi nu 
vor fi acceptate dacă vor fi 
condiţionate de implicarea noastră 
în activităţi sau acţiuni de natură 
politică. 

 
 
 

Biroul Permanent a aprobat în 
unanimitate, în şedinţa din 09.10.2007, 
prezenta Declaraţie, în scopul 
eliminării oricărei suspiciuni în 
privinţa activităţii şi caracterului 

DECLARAŢIA  APOLITICĂ 
a Federaţiei Naţionale 

“OMENIA”    
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Convocarea Congresului 
Extraordinar al Federaţiei 
Naţionale a C.A.R.P.-urilor din 
România, la 20.04.2007, prin care s-
au ales noi organe conducătoare în 
scopul revigorării activităţii şi 
adaptării la noile cerinţe după 
aderarea  ţăr i i  la  Uniunea 
Europeană. 

Elaborarea Strategiei de 
dezvoltare a Federaţiei Naţionale a 
C.A.R.P.-urilor din România pentru 

perioada 2007-2011. 

Adoptarea Declaraţiei de 
principii care consacră principiile şi 
valorile morale după care se conduc 
Federaţia şi C.A.R.P.-urile, locul 
acestora în societate, obligaţiile 
asumate şi raporturile cu instituţiile 

statului, relaţiile cu comunitatea locală, 
cu organizaţiile similare din ţară şi 
s t r ă i n ă t a t e  ş i ,  m a i  a l e s , 
responsabilităţile majore faţă de membri. 
Constituirea grupului de consilieri 
experţi voluntari la nivelul Fe-deraţiei 
care să sprijine C.A.R.P.-urile în 
elaborarea documentaţiei necesare 
obţinerii de fonduri nerambursabile 
pentru derularea unor proiecte. 

Acordarea diplomelor de excelenţă şi 
de onoare, membrilor Federaţiei, 
sucursalelor şi C.A.R.P.-urilor cu 
rezultate remarcabile în activitate. 
Stabilirea criteriilor de selecţie şi 
acordare. 

Adoptarea Declaraţiei prin care 
Federaţia şi membrii afiliaţi îşi reafirmă 
caracterul apolitic al activităţii 
desfăşurate. 

Obţinerea aprobării Consiliului 
Naţional al Audiovizualului, de difuzare 
în regim de campanie socială, prin 
intermediul posturilor de televiziune şi 
radio, centrale şi locale, a unor anunţuri 
cu scopul de a face cunoscute obiectivele 

REALIZĂRILE  
FEDERAŢIEI NAŢIONALE  

“OMENIA” 
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Federaţiei şi C.A.R.P.-urilor afiliate, 
precum şi a unor apeluri  către cei care 
pot sprijini persoanele de vârsta a 
treia. 
Aderarea la Federaţia Naţională 
“OMENIA” a C.A.R.P-urilor din  
localitatile Brăila, Bacău, Constanţa, 
Hârşova, Tecuci, Târgu Cărbuneşti, 
Urziceni  si a asociatiilor FAOS 
Bucureşti, ”Ajutorul Total” Drobeta 
Turnu Severin, C.A.R.P. Prahoveni. 
Reprimirea în federaţie a C.A.R.P. 
Câmpulung Moldovenesc. 
Creşterea numărului de membri cu 
peste 350.500, ajungând în prezent la 
peste 1.300.000. 
Instituirea dialogului constructiv, 
permanent cu instituţiile statului, or-
ganizaţiile neguvernamentale şi agen-
ţii economici de prestigiu în virtutea 
relaţiilor existente şi potrivit art. 51 
din O.G. 26/2000. 
Intervenţiile la instituţiile şi 

persoanele publice îndrituite pentru 
promovarea propunerilor legislative la: 
Codul Fiscal, Legea nr. 540/2000, Legea 
nr.  16/2000 ş i  referitoare la 
descentralizarea unor activităţi din 
competenţa organelor administraţiei  
centrale în responsabilitatea C.A.R.P.-
urilor, pentru acordarea ajutorului de 
deces, distribuirea biletelor de 
tratament, colectarea şi înaintarea la 
instituţiile responsabile a cupoanelor 
talon de transport pe C.F.R., auto, 
naval, nefolosite pentru a rambursa 
contravaloarea la beneficiari. 
Distribuirea fondurilor primite de la 
Minsterul Muncii, Familiei şi Egalităţii 
de Şanse, prin Consiliul Naţional al 
Persoanelor Vârstnice la C.A.R.P.-urile 
afiliate. 
Sărbătorirea zilei de 1 Octombrie – 
Ziua Internaţională a Persoanelor 
Vârstnice cu fonduri proprii, primite de 
la  Ministerul  Munci i  ş i  d in 
sponsorizări,  în colaborare cu 
administraţia centrală şi locală şi alte 
organizaţii de pensionari. 
C o n s t i t u i r e a  F o n d u l u i  d e 
solidaritate pentru membrii sinistraţi 
şi ajutorarea C.A.R.P.-urilor din 
municipiul Tecuci în anul 2007 şi din 
judeţele Suceava, Neamţ şi Bacău în 
anul 2008. 
Incheierea Protocolului de colaborare 
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cu Asociaţia Naţională pentru 
Pro tec ţ i a  Consumator i l o r  ş i 
P r o m o v a r e a  P r o g r a m e l o r  ş i 
Strategiilor din România, în scopul 
informării oportune şi educării 
membrilor noştri ca şi consumatori. 
Aprobarea siglei, emblemei şi 
Drapelului Federaţiei. Distribuirea 
Drapelului Federaţiei Naţionale 
”Omenia” a C.A.R.P.-urilor din 
România membrilor afiliaţi. 
Intervenţii la Primăria Generală a 
Capitalei pentru obţinerea unui 
spaţiu destinat funcţionării sediului 
Federaţiei Naţionale ”Omenia” a 
C.A.R.P.-urilor din România. 
Informarea directă şi oportună a 
C.A.R.P.-urilor cu problemele 
discutate în structurile de conducere 
ale Federaţiei, prin posta, întrucât 
unele C.A.R.P.-uri şi filiale judeţene 
nu dispun încă de logistica necesară 
(fax, internet) pentru comunicare 
rapidă. 
Participarea efectivă a membrilor 
Biroului Permanent, Comitetului 
Director şi Consiliului Naţional, care 
sunt şi preşedinţi de C.A.R.P.-uri, la 
şedinţele Consiliilor Judeţene ale 
Persoanelor Vârstnice ş i  ale 
Comitetelor de Dialog Civic şi Social 
pentru problemele persoanelor 
vârstnice, din cadrul prefecturilor. 
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Documentele elaborate de Federaţia 
Naţională “OMENIA” a Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România poartă sigla în antet . 
 

Drapelul Federaţiei a fost prezentat 
spre aprobare la Congresul Naţional 
din 14 martie 2008 şi a fost realizat în 
varianta de interior, pe suport de 
mătase bleu ciel, de dimensiuni 
150x100 centimetri, cu faţa dublă, pe 
care este imprimată emblema  
 

 Pentru arborarea acestuia la 
exterior s-a folosit material rezistent 
la intemperii. Varianta de exterior a 
fost distribuită tuturor CARP-urilor 
membre. 
 La sediul Federatiei, acesta este 
arborat alaturi de drapelul Romaniei 
si cel al Uniunii Europene. 

  



 F e d e r a ţ i a  N a ţ i o n a l ă 
“OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din 
România şi-a propus ca în perioada 
următoare să continue acţiunile 
sale în domeniul social în interesul 
membrilor săi şi al tuturor 
persoanelor vârstnice. Demersurile   
noastre în anul 2009 vizează cu 
prioritate doua directii. 

Îmbunătăţirea cadrului 
legislativ prin modificarea 
prevederilor Legii  16/2000, 
astfel încât: 
• preşedinţii  Consiliilor 

Judeţene ale Persoanelor 
Vârstnice să fie remuneraţi 
lunar cu o indemnizaţie la 

nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară aprobat în plată, iar 
vicepreşedinţii cu o indemnizaţie 
lunară în cuantum de 75% din 
acesta; 

• pentru Consiliile Judeţene ale 
Persoanelor Vârstnice să se 
asigure un mijloc de transport şi 
motoresursele necesare, anual, 
pentru o maşină din cadrul 
prefecturii, încât acest organism, 
care repre-zintă peste 20% din 
populaţia unui judeţ, să se implice 
în  rezo lvarea  prob lemelor 
membrilor, să participe la diferite 
activităţi în interesul acestora; 

• reorganizarea  Cons i l iu lu i 

 
Viziunea  
conducerii  

Federaţiei Naţionale  
”Omenia”  

privind îmbunătăţirea  
condiţiilor de viaţă  

ale  
persoanelor vârstnice  
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Na ţ ional  a l  Persoanelor 
Vârstnice şi trecerea unor 
atribuţiuni şi competente la 
C o n s i l i i l e  J u d e ţ e n e  a l e 
Persoanelor Vârstnice; 

• m a n d a t e l e  c o n d u c e r i l o r 
C o n s i l i i l o r  J u d e ţ e n e  a l e 
Persoanelor Vârstnice să fie 
majorate de la 2 la 4 ani pentru 
a exista mai multă coerenţă şi 
continuitate în activitatea 
desfăşurată şi a se suprapune cu 
cele ale structurilor administraţiei 
locale; 

 Protecţia socială reală a 
persoanelor vârstnice 
• acordarea venitului minim 

garantat de cel puţin 350 lei 
tuturor persoanelor vârstnice, 
actualizarea pensiilor în plată, 
mai mici, pornind cu acest nivel; 

• acordarea celei de a 13-a pensii, 
după modelul ţărilor civilizate ale 
Uniunii Europene; 

• acordarea contravalorii tichetelor 
de călătorie, nefolosite, cel puţin 
la nivelul preţului mediu al unei 
călătorii şi introducerea sumelor 
respective în cadrul pensiei; 

• modificarea prevederilor Codului 
Fiscal astfel încât impozitele pe 
pensii şi alte contribuţii ale 
pensionarilor să se facă venit 

organizaţiilor de pensionari în 
scopul realizarii unor obiective 
sociale (centre de zi, cantine 
sociale, etc.); 

• a c o r d a r e a  p e n t r u 
p e n s i o n a r u l / p e n s i o n a r a , 
supravieţuitor/supravieţuitoare, a 
m i n i m  3 0 %  d i n  p e n s i a 
soţiei/soţului decedat, iar ulterior 
pe măsura dezvoltării economice a 
României pâna la 50%  ca şi în alte 
ţări din U.E, indiferent de venit; 

• interven ţ i i  pentru  accesul 
pensionarilor la hotelurile, casele 
de odihnă ,  sanatoriile etc. 
administrate de sindicate,  cu 
suportarea a maximum 50% din 
cost, deoarece acestea au fost 
făcute şi prin contribuţia actualelor 
persoane vârstnice; 

• majorarea indemnizaţiilor şi a 
celorlalte drepturi ale veteranilor 
de război cu cel puţin coeficientul 
real al inflaţiei, indicele anual de 
creştere economică şi sumele 
disponibile ca urmare a scăderii 
naturale  a numărului lor,  precum 
şi ca urmare a identificării altor 
surse de finanţare; 

• fondurile destinate zilei de 1 
Octombrie, Ziua Internaţională 
a Persoanelor Vârstnice să fie 
calculate, anual, pornind de la 

Viziunea privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor vârstnice 
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indicele real de inflaţie şi nu 
cel    prognozat, la care să se 
adauge indicatorii de creştere 
economică. Criteriile de repartiţie  
a fondurilor care, conform 
controlului efectuat de Curtea de 
Conturi a României la Ministerul 
Muncii, nu existau până în 
prezentş urmează să fie discutate 
şi aprobate de Consiliul Naţional al 
Persoanelor Vârstnice, conform 
prevederilor legale în vigoare 
(Legea 363/2003); 

• propuneri pentru iniţierea unui 
proiect de lege şi înaintarea lui 
pentru crearea şi dezvoltarea 
treptată a unei reţele de geriatrie 
şi secţii de profil în toate spitalele 
din  ţară în care să se interneze 
numai vârstnicii, pentru a nu mai 
fi refuzaţi la internare, din diferite 
motive, cum se întâmplă în 
prezent; 

• modificarea şi diversificarea 
l i s t e l o r  d e  m e d i c a m e n t e 
c o m p e n s a t e  p r i n  mă r i r e a 
numărului de medicamente 
a c o r d a t e .  A c t u a l a  l i s t ă 
defavorizează persoanele vârstnice. 

 Apreciem că anul 2009 trebuie să 
constituie un “nou început” pentru 
îmbunătăţirea cadrului legislativ care 
vizează viaţa persoanelor vârstnice, că 
demersur i l e  organiza ţ i i l o r  de 

pensionari pentru “o viaţă decentă” nu 
se opresc niciodată, deoarece evoluţia 
societăţii, dinamica dezvoltării 
economico-sociale, a democraţiei, 
impun noi standarde. 
 
 

CUGETARI… 

*Fii atent la ceea ce spun 
dusmanii, caci ei cei 
dintai iti descopera 
greselile. 
 
*Vorba este umbra faptei. 
 
*Îmbătrânesc învăţând 
mereu câte ceva. 
 
*Adesea judecata este 
înşelata de închipuire. 
 
*Luată în general, justitia 
este aceeaşi pentru toţi, 
anume un mijloc oarecare 
găsit util pentru relaţiile 
reciproce; dar în aplicarea 
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Casa  de  A jutor  Rec iproc  a 
Pensionarilor “Omenia”  Sector 5 
Bucureşti (C.A.R.P. “Omenia” Sector 5 
Bucureşti) este o organizaţie obştească 
şi de binefacere, constituită prin 
asocierea voluntară a pensionarilor, cu 
caracter  privat ,  de  caritate , 
n e g u v e r n a m e n t a lă ,  a p o l i t i că , 
nonprofit, de întrajutorare mutuală şi 
protecţie socială. Scopul ei este 
ajutorarea financiară, materială şi 
spirituală a membrilor săi, prin 
asigurarea unor facilităţi şi apărarea 
drepturilor acestora la un trai decent, 
prevăzute în legislaţia naţională şi 
convenţiile internaţionale la care 
România este parte. 
 A fost înfiinţată în anul 1952 în 
subordinea Ministerului Muncii, ca 
instituţie de întrajutorare reciprocă a 
pensionarilor şi a funcţionat cu 
denumirea de C.A.R.P. nr. 6 (baza 

legală a fost creată în 1954 cu Decretul 
nr. 31 privind persoanele fizice şi 
juridice). 
 La data de 25.06.1997, Adunarea 
generală a membrilor a hotărât 
constituirea C.A.R.P. nr. 6 ca asociaţie 
cu caracter privat, iar la data de 
11 .08 .1997,  i -a  fost  acordată 
personalitate juridică  de către 
Judecătoria Sectorului 5 şi a fost 
înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor. La data de 31.05.2000, în 
baza Hotărârii Adunării Generale a 
membrilor, Judecătoria Sectorului 5 a 
emis Sentinţa civilă pentru adoptarea 
denumirii actuale, C.A.R.P. “Omenia”. 
 Asoc ia ţ ia  ş i - a  des făşurat 
activitatea până la 1 iunie 2005 în mai 
multe sedii închiriate. În luna 
decembrie 2003, asociaţia a cumpărat 
în strada Amurgului, nr. 53, Sector 5, 
Bucureşti o clădire în construcţie, care 

     
Casa de Ajutor Reciproc 

 a Pensionarilor  
 “OMENIA” 
Bucureşti 
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a fost redimensionată şi amenajată 
corespun-zător pentru funcţionarea 
instituţiei, iar începând cu 
01.06.2005, activităţile principale se 
desfăşoară în această locaţie. 

 Dintre preşedinţii Asociaţiei 
care s-au remarcat în mod deosebit, 
de la înfiinţare şi până în prezent, 
au fost următorii: 

- dl. BRĂILEANU IORDAN, 
 în perioada 1977-1981; 
- dl. CONDREA GHEORGHE, 
 în perioada 1981-1985; 
- dl. IVANOVICI NICOLAE, 
 în perioada 1985-1989; 
- dl. ZAMFIRESCU CONSTANTIN, 
 în perioada 1989-1993; 
- dl. CONDREA GHEORGHE, 
 în perioada 1993-1995; 

- dl. SAVIN OVIDIU, 
 în perioada 1995-1996; 
- dl. RĂCHIŞANU VĂLEA, 
 în perioada 1996-1999. 

Din 26.05.1999, preşedinte al 
Asociaţiei a fost ales domnul inginer 
CHIOARU GHEORGHE, prilej cu care 
activitatea Asociaţiei a cunoscut o 
efervescenţă deosebită. 

 În prezent, Asociaţia are peste 
26.000 de membri, pensionari şi membri 
de familie, cu 7 casieri zonali în Bucu-
reşti şi 23 sucursale în mai multe 
localităţi, printre care Clinceni, 1 
Decembrie, Jilava, Bragadiru, Voluntari, 
Brăneşti – judeţul Ilfov, Pucioasa, Dobra, 
Tărtăşeşti – judeţul Dâmboviţa, 
Fundulea, Lehliu Gară, Tămădăul Mare, 
Gurbăneşti, Frăsinet – judeţul Călăraşi, 
Săveni, Fierbinţi-Târg – judeţul Ialomiţa, 
Drobeta Turnu Severin – judeţul 
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Mehedinţi, Frânceşti – judeţul Vâlcea, 
Ghimpaţi, Adunaţii Copăceni, 
Călugăreni, Mihai Bravu – judeţul 
Giurgiu, Drăgăneşti Vlaşca – judeţul 
Teleorman etc. 
 Organul suprem de conducere al 
Asociaţiei este Adunarea generală. 
Pentru conducerea executivă, aceasta 
alege periodic Consiliul Director şi 

preşedintele Consiliului Director (care 
îndeplineşte şi funcţia de Preşedinte al 
Asociaţiei), iar pentru auditul intern, 
alege Comisia de cenzori. La 
propunerea Consiliului Director, 
Adunarea generală aprobă structura 
internă de funcţionare a Asociaţiei.  
 La această 
dată, activitatea 
este structurată pe 
compartimente: 
Contabil şef, 
Serviciul financiar-
contabilitate, 
Serviciul 
registratură, 
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Cabinete medicale, Compartiment de 
asistenţă socială şi medicală cu 
activitate la domiciliul pacienţilor, 
Compartiment juridic, Compartiment 
administrativ, Ateliere de prestări 
servicii (frizerie, coafură, croitorie, 
cizmărie, depanare radio-TV, reparaţii 
instalaţii sanitare, aparatură 
electrocasnică, tâmplărie, lăcătuşerie, 
servicii funerare), magazin social. 
 În perioada 2000-2008, ca 
urmare  a  unui  management 
competent, bazat pe o conducere 
profesionistă şi conştientă de scopul 
organizaţiei, C.A.R.P “OMENIA” a 
cunoscut o dezvoltare sub toate 
aspectele şi, ca urmare, numărul de 
membri a crescut de la 8.000 la 26.000. 
 La data de 17.10.2006, Comisia 
de acreditare a furnizorilor de servicii 
sociale a Municipiului Bucureşti a 
acreditat C.A.R.P. “Omenia” Bucuresti 
ca furnizor de servicii sociale pentru: 
• Ide nt i f i ca rea  nevo i i  so c ia le 
individuale, familiale şi de grup ale 
beneficiarilor; 
•  Informare despre drepturi şi 
obligaţii; 

•  Măsuri şi acţiuni de conştientizare şi 
sensibilizare socială; 

• Măsuri şi acţiuni de sprijin în 



vederea menţinerii în comunitate a 
persoanelor în dificultate; 
• Consiliere juridică, psihologică, 
socială; 
• Recuperare şi reabilitare; 
• Asistenţă şi suport pentru persoanele 
vârstnice; 
• Socializare şi petrecere a timpului 
liber;  
• Asistenţă medicală şi îngrijire; 

•M e n a j  l a 

domiciliul persoanelor vârstnice. 
 În anul 2006 a fost adoptată 
Declaraţia de principii în care sunt 
definite valorile morale, locul în 
societate, obligaţiile şi raporturile cu 
instituţiile statului, relaţiile cu 
organizaţiile similare şi comunitatea 
locală şi mai ales responasabilităţile 
majore faţă de membrii Asociaţiei, 
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persoane de vârsta a treia, în mare 
parte cu venituri mici, cu probleme 
sociale şi de sănătate, iar unele din 
ele lipsite de posibilitatea de a-şi 
asigura minimul necesar de alimente, 
medicamente etc. pentru un trai 
decent. 
 

Proiecte elaborate, realizate şi în 
derulare: 
• “Un pic mai bine pentru persoane de 
vârsta a treia” în valoare de 5.000 $, 
împreună cu Ambasada Canadei la 
Bucureşti, în anul 2002. Suma a fost 
utilizată pentru renovarea Casei de 
odihnă din staţiunea Pucioasa. 
•Parteneriat cu L’Oreal Proffessionel 
şi Grupul şcolar UCECOM, în anii 
2005-2006, în care elevii au efectuat 
gratuit tunsori, coafări şi vopsiri în 
valoare de 43.700 lei. Salonul de 
fr izerie-coafură  a  funcţ ionat, 
funcţionează şi va funcţiona. 



•Program de asistenţă socială, în 
perioada 1999-2006 împreună cu 
Fundaţia Principesa Margareta a 
României în valoare de 40.019 euro. 
• Programul PHARE SOC-29, program 
de asistenţă socială şi medicală pentru 
persoane de vârsta a treia cu 
dizabilităţi, cu fonduri asigurate de 
Uniunea Europeană, în valoare de 
57.038 euro în 2005-2006, beneficiare, 
550 persoane.  

• Programul de ajutorare financiară de 
urgenţă a persoanelor vârstnice, în 
valoare de 6.000.000.000 lei vechi, în 
colaborare cu primăria Sectorului 5, în 
anul 2005. 
• Program de asistenţă socială, în 
valoare de 17.940 $ finanţat parţial de 

O.N.U. 
• Program de asistenţă socială cu 
Ministerul Muncii, în perioada 2007-
2009 pentru 100 persoane asistate 
lunar, cu un buget iniţial de 155.048 
lei.  
• Program de asistenţă socială cu 
Fundaţia United Way România, în 
perioada 2008-2009, pentru membrii 
din Bucureşti, Jilava, Bragadiru şi 
Clinceni, judeţul Ilfov. 
• Intervenţie pentru modificarea 
Codului fiscal; 
• Protocol de colaborare cu Asociaţia 

Naţională pentru 
P r o t e c ţ i a 
Consumatorilor şi 
P r o m o v a r e a 
Programelor şi 
Strategiilor din 
R o m â n i a ,  î n 
scopul informării 
ş i  e d u - c ă r i i 
membrilor ca şi 

consumatori şi, totodată, pentru 
derularea în comun a unor programe 
multianuale de asistenţă socială, 
încheiat în anul 2008. 
•Lansarea la 17 octombrie 2008 a 
Serviciului social „Ambulanţa Crucii 
Roşii” destinat persoanelor vulnerabile 
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în risc socio-medical, în parteneriat 
cu Filiala de Cruce Roşie Sector 5 
Bucureşti. 

Dezvoltarea  
infrastructurii şi dotare 

     Achiziţionarea, modernizarea şi 
dotarea noului sediu al C.A.R.P 
“OMENIA”, în perioada   2005-2006, 
în valoare de 55.000 euro. 
Înfiinţarea magazinului social în 
anul 2005, prin care s-au distribuit 
la preţ de achiziţie, produse 
alimentare în cantitate de peste 175 
vagoane, subvenţia C.A.R.P. 
“OMENIA” fiind de 135.000 lei. 
 Amenajarea şi darea în 
folosinţă în a doua parte a anului 
2005 a cabinetelor de medicină de 
familie, geriatrie-gerontologie, 
atelierelor de reparaţ i i  de 
e l e c t r o n i c e ,  a p a r a t u r ă 
electrocasnică, instalaţii sanitare, 
montări apometre, tâmplărie, 
cizmărie, croitorie bărbaţi şi 
croitorie femei şi a unui salon de 
coafură-frizerie. 
 Darea în folosinţă, în anul 
2007, a cabinetului de stomatologie. 
 Informatizarea întregii activi-
tăţi financiar-contabile şi de eviden-
ţă materială. 

 Crearea în anul 2007 a siste-
mului de supraveghere video la sediul in-
stituţiei. 
 Achiziţionarea în anul 2007 a unui 
pachet Orange Mobil Bussines cu 50 tele-
foane, la care au fost incluse şi numerele 
de telefon mobil existente la acea dată 
pentru realizarea unei legături perma-
nente cu sucursalele, casierii zonali şi 
mijloacele de transport. 
Achiziţionarea în 2008 a unui imobil cu 

destinaţia de “Centru de zi pentru 
bătrâni” şi “Cantina socială”. 
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Efectele benefice ale proiectelor 
derulate şi a investiţiilor efectuate 
Numărul  membri lor  C.A.R.P. 
“Omenia” a crescut de la 8000 în anul 
1999 la 26.000 în prezent.  
Se apreciază că în 5-6 ani numărul 
membrilor va ajunge la 50.000, din 

care aproape 12.000 cu venituri mici şi 
foarte mici. Se au în vedere solicitările 
tot mai numeroase ale persoanelor 
vârstnice din Bucureşti, din judeţele 
limitrofe, precum şi din alte judeţe ale 
ţării, unde acestea s-au retras după 
pensionare.  
Toţi membrii C.A.R.P “Omenia” au 
beneficiat de servicii subvenţionate, 
iar persoanele vârstnice nedeplasabile 
sau greu deplasabile au beneficiat, la 
domiciliu, de sprijinul a 3 medici, 3 
asistente medicale, 8 asistente sociale, 

30 şefi sucursale şi casieri zonali şi 2 
casieri voluntari. Urmează ca, în 
perioada imediat următoare să 
beneficiem şi de sprijinul voluntarilor, 
studenţi, dar şi persoanele vârstnice. 
Ca urmare a iniţiativelor C.A.R.P 
”OMENIA”, relaţiile instituţionale cu 
Guvernul, Senatul, Camera Deputaţi-
lor, B.N.R, administraţia locală au de-
venit o practică cotidiană şi, totodată, 
benefică pentru membrii Casei. 

 Strategia de dezvoltare a 
C.A.R.P “OMENIA” în perioada 2009-

2012 este deosebit de îndrăzneaţă. În 
viziunea conducerii Asociaţiei, există 
obligaţia morală faţă de membrii săi de 
a-i spijini în asigurarea unui trai 
decent, iar pe cei cu venituri foarte 
mici, în a le asigura satisfacerea 
nevoilor elementare de existenţă, 
necesarul de hrană, medicamente şi 
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căldură. 
 C.A.R.P “OMENIA” şi-a 
propus ca în perioada următoare să 
realizeze următoarele obiective: 
• Achiziţionarea şi punerea în 

funcţiune a unui cabinet de 
reflexoterapie; 

• Construirea unei cantine sociale 
cu o capacitate de 50 locuri şi 
asigurarea distribuirii de 
alimente pregătite pentru 
consum la domiciliu; 

• Construirea unui cămin de 
bătrâni, persoane vârstnice, 
singure, la standarde europene, 
cu o capacitate iniţială de 20 
locuri şi finală de 80 de locuri; 

• Amenajarea unui Centru de zi 
pentru bătrâni, în care să 
f u n c ţ i o n e z e  ş i  C l u b u l 
pensionarilor „Omenia” cu săli 
multifuncţionale, bibliotecă, cer-
curi tematice şi de creaţie, sală 
cu calculatoare conectate la 
internet pentru ca membrii 
noştri să poată lua legătura cu 
rudele, prietenii în orice colţ al 
lumi s-ar afla; 

• Continuarea şi dezvoltarea 
activităţ i lor de asistenţă 
medicală şi asistenţă socială la 

cabinetele medicale şi la 
domiciliul persoanelor vârstnice cu 
probleme de sănătate şi dizabilităţi; 

• Extinderea activităţii de consiliere 
psihosocială a persoanelor vârstnice 
singure şi cu probleme sociale şi de 
sănătate, ca urmare a creării unui 
compartiment de profil încadrat cu 
personal de înaltă calificare; 

• Organizarea sistematică de excursii 
la obiective turistice şi de agrement şi 
de pelerinaje la mânăstiri cu 
mijloacele din dotare, utilizarea 
eficientă a spaţiilor de la Casa de 
odihnă Pucioasa, proprietatea 
C.A.R.P. “Omenia”. 

În prezent, C.A.R.P “OMENIA” are 
98 de persoane încadrate cu program de 
lucru normal sau diminuat şi 12 
voluntari, 2 sedii şi 1 casă de odihnă, 5 
mijloace de transport. Folosirea eficientă 
a potenţialului uman şi material, 
programele şi protocoalele de colaborare 
cu diverse instituţii şi organizaţii dau 
garanţia celor 26.000 membri că au un 
sprijin substanţial şi fără rezerve atunci 
când este nevoie. 

C.A.R.P “OMENIA”, ca şi celelalte 
case de ajutor reciproc ale pensionarilor, 
prin activitatea de protecţie socială, preia 
multe servicii absolut necesare 
pensionarilor, degrevând instituţiile 
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Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Fălticeni a luat fiinţă în anul 1953. Prima 
iniţiativă de înfiinţare s-a concretizat la 
data de 4 septembrie 1953 şi a aparţinut 
domnului Ciobanu Petre din Fălticeni, 
fiu de funcţionar care a reuşit să formeze 
Comitetul de iniţiativă şi să elaboreze 
statutul Asociaţiei Pensionarilor din 
Fălticeni. 
Ulterior au mai fost aleşi ca preşedinţi 
următorii: 
ŞFARŢ ADOLF – 1953; 
GEGIUC ADOLF – 1960; 
ALBU CONSTANTIN – 1966; 
FĂLTICENEANU SEBASTIAN – 1972; 
DAMIAN ION – 1975; 
GRIGOROŞCUŢĂ CHIRICĂ – 1980; 
ACIUBOTĂRIŢEI IOAN – 1990. 
Fiecare preşedinte şi-a adus contribuţia 
la ridicarea prestigiului Casei atât prin 

mărirea numărului de membri, cât şi 
prin ridicarea fondului economic. S-a 
remarcat domnul Damian Ion, de al 
cărui nume se leagă înfiinţarea celor 30 
comitete în mediul rural.  

C.A.R.P. Fălticeni este o asociaţie 
independentă, apolitică, 
neguvernamentală, nonprofit, de 
întrajutorare şi protecţie socială a 
membrilor săi. Are personalitate 
juridică, cod fiscal şi cont la bancă. În 
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prezent are 32 sucursale situate în 
Fălticeni şi în 31 comune, peste 
19.000 membri şi un fond social de 

peste 6.000.000 lei. 
C.A.R.P. Fălticeni are club, 

bibliotecă,  centru de zi, cabinet de 
medicină generală şi  cabinet de 
dermatologie. De asemenea, Casa  are 
ur-mătoarele servicii şi ateliere: 
tâmplărie, frizerie, croitorie, 
electronică, instalaţii sanitare, 
lăcătuşerie şi ciz-mărie. 

La data de 16.09.2006, a avut 
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loc Consfătuirea C.A.R.P. Fălticeni, prilej 
cu care s-a sfiinţit noul sediu după lu-
crările de reamenajare din vară. La 
această activitate a participat şi 
directorul general al Casei Judeţene de 
Pensii Suceava, domnul Robert Marian 
care a arătat că este impresionat de 
realizările şi evoluţia Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor din Fălticeni, 
precum şi preşedinţii Caselor de Ajutor 
Reciproc ale Pensionarilor din Bârlad, 
Buhuşi, Moineşti, Turda, Roman, 
Pucioasa, Bucureşti şi Târgovişte, în 
semn de solidaritate faţă de problemele 
generale ale pensionarilor din România. 
 În prezent, C.A.R.P. Fălticeni 
acordă pentru membri săi anumite 
facilităţi şi ajutoare, cum sunt: 
• Ajutoare nerambursabile de mai 

multe ori pe an cu o valoare de până 

la 100 lei; 
• Ajutoare de deces pentru urmaşi de 



până la 1.600 lei; 
• Ajutoare de tratament şi pentru 

proteze (30 % din valoare); 
• Ajutoare pentru procurarea 

medicamentelor; 
• Compensaţii de 20 lei pentru 

biletele în staţiuni balneo-
climaterice în funcţie de valoarea 
biletului; 

• Ajutoare în bani pentru situaţii 
deosebite (calamităţi, boli grave 
etc.); 

• Organizarea de excursii în ţară cu 
mijloace proprii (reducere cu 50%); 

• Ajutoare în bani şi alimente pentru 

pensionarii cu pensii mici cu 
prilejul diferitelor ocazii; 

• Reduceri de până 30% la 
reparaţiile efectuate la atelierele 
Casei şi la consultaţiile la 
cabinetele medicale; 

• Reduceri la Casa mortuară de 60 % 
pentru depunerea decedatului şi 
transportul acestuia la cimitir şi de 
50 lei la obiectele din magazinul 

funerar faţă de preţul pieţei. 
• C.A.R.P. Fălticeni acordă 

împrumuturi rambursabile până la 
valoarea de 10.000 lei cu dobânzi 
între 5-14% pe an. 

• Pentru petrecerea timpului liber al 
pensionarilor membri le este pus la 
dispoziţie gratuit clubul  în care, în 
afara jocurilor de şah, table, 
rummy, şubcah se pot viziona 
emisiunile TV, se pot face audiţii 
muzicale, se poate citi presa 
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centrală şi locală. De asemenea, 
clubul dispune de o bibliotecă cu 

peste 2.000 volume din diverse 
domenii. 

• C.A.R.P. Fălticeni are o bună 
colaborare cu organele locale. 
Poliţiştii de proximitate participă cu 
regularitate la şedinţele organizate 
de Consiliul Judeţean al 
Persoanelor Vârstnice pentru a se 
informa în legătură cu problemele 
cu care se confruntă persoanele în 
vârstă, pentru atragerea 
persoanelor vârstnice ca voluntari 
la acţiunile desfăşurate pentru 
prevenirea şi combaterea faptelor 
antisociale în parcuri, zona 
blocurilor, parcări şi alte locuri 
intens frecventate de cetăţeni. 

               Ioan Aciubotaritei 
Când aveţi timp, citiţi 

CASE  de pe  STRADA MARE 
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case cu pereţi din raze de soare 
Dacă nu ştiţi unde să găsiţi cartea, 

sunaţi la C.A.R.P. FALTICENI. 

CUGETARI … 
• O binefacere nu-i uşor de 

înfăptuit; cere eforturi. 
• Puterea celor tineri stă în 

fapte, a celor bătrâni în 
chibzuinţă. 

• Cetatea înţeleaptă nu trebuie 
să adauge noi onoruri 
sfetnicului celui mai bun, dar 
nici să-i micşoreze cinstea pe 
care o are. 

• A te învinge pe tine însuţi 
este prima şi cea mai 
frumoasă  dintre toate 
victoriile. 

• Nu există cetate care să 
aparţină unui singur om. 

• Cel mai bun lucru pentru un 
om este să nu se arate prea 
îndrazneţ în planurile pe care 
le face ...dar, în schimb, să fie 
plin de curaj la fapte. 

• Nimic din ceea ce a zămislit 
gîndul omului n-ar putea 



Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor “Speranţa” Bârlad 
este o organizaţie  
nonguvernamentală, nonprofit, 
înfiinţată prin asocierea voluntară a 
pensionarilor în anul 1954 şi 
funcţionează în baza statutului 
cadru emis de M.M.S.S., aprobat din 
Ordinul nr. 6 din 15 ianuarie 1973, 
a Ordonanţei nr. 26 din 31.01.2000 
cu privire la asociaţii şi fundaţii, 
precum şi a Legii 540/2000. 

C.A.R. Pensionari Bârlad este 

persoană juridică de drept privat, 
recunoscută ca atare prin sentinţa 
civilă nr. 4814 din 14 decembrie 1999, a 
Judecătoriei Bârlad, fiind înregistrată 
în registrul special al Judecătoriei 
Bârlad. 

C.A.R. Pensionari Bârlad este o 
organizaţie de întrajutorare mutuală, 
de utilitate publică şi protecţie socială, 
ce are ca scop sprijinirea materială si 
social-culturală a membrilor săi şi a 
familiilor lor. Are peste 25.000 membri 
beneficiari ai serviciilor acordate, iar 
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Caption describing picture or 
graphic. 

numărul lor este în continuă creştere. 
Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor din Bârlad a funcţionat 
în diverse spaţii închiriate din anul 
înfiinţării până în anul 1971, când şi-a 
cumpărat imobilul din strada Nicolae 
Iorga nr. 7A, construit în 1850. Odată 
cu creşterea numărului de membri, 
spaţiul pentru desfăşurarea de 
activităţi a devenit neîncăpător, iar 
construcţia a început să se deterioreze, 
devenind insalubră. Pentru rezolvarea 
acestei situaţii, dar şi pentru a se 
putea derula o serie de noi servicii 
către membri în condiţii civilizate, s-a 
hotărât construrirea unui nou sediu, 
în aceeaşi curte. 

În anul 1995 s-a întocmit un 
proiect de analiză financiară a 
posibilităţilor de acumulare de fonduri 
proprii pentru realizarea construcţiei, 
iar în septembrie-octombrie 1996 s-au 
început lucrările de construcţie, care s-
au terminat la sfârşitul anului 1998. 

În februarie 1999, Casa şi-a 
început activitatea de bază în noul 
sediu, iar pe parcursul întregului an s-
a realizat faţada şi dotarea întregii 
clădiri cu mobilier specific activităţii. 

Prin construcţia şi punerea în 
funcţiune a noului sediu, s-a dat 
posibilitatea membrilor activi să fie 

deserviţi la 6 casierii, 1 casierie 
centrală şi 2 birouri contabilitate. 

În martie 2002 a aderat la 
Federaţia Naţională a Pensionarilor 
din România “Omenia”. 

În anul 2004, Casa a sărbătorit 
împlinirea a 50 ani de la înfiinţare. 

Are 7 sucursale, în oraşele Slănic 
Moldova, Murgeni şi Bereşti şi în 
comunele Puieşti, Fălciu, Ciocani şi 
Griviţa. 

Coloaborează în condiţii bune cu 
Consiliul local Bârlad. 

Din octombrie 2001, preşedintele 

Casei este domnul Tănase Gheorghe. 
Potrivit hotărârilor adoptate în 

adunările generale, în noul sediu s-au 
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înfiinţat mai multe cabinete 
medicale şi alte servicii în folosul 
exclusiv al membrilor. 

La această dată are un număr de 2 
cabinete stomatologice, 1 cabinet 
reflexoterapie, 1 cabinet de tehnică 
dentară, 1 cabinet de tratamente dotat 

cu o aparatură performantă de analiză a 
sângelui, 1 cabinet de oftalmologie, 1 
cabinet de consultanţă juridică, 1 
cabinet de fizioterapie cuantică, o sală 
de fitness, un punct de desfacere a 
produselor “Hofigal” fără adaos 
comercial, 1 club cu o capacitate de 120 
locuri cu dotările necesare pentru 
petrecerea timpului liber a membrilor, 1 
sală de tenis de masă, internet, 1 salon 
de frizerie, 1 atelier mecanic, croitorie, 1 
magazin de tip “Economat” cu vânzarea 
fără adaos comercial a produselor 
alimentare de bază şi a altor produse 
cerute de membri. 

Practicarea unor preţuri mai 
mici cu 25-30% faţă de alte servicii 
similare din sectorul privat, 
amenajarea corespunzătoare a 
spaţiului, folosirea eficientă a celor 3 
maşini “FORD” pentru aprovizionare, 
“ARO” şi Mercedes pentru servicii 
funerare, staţia de radioficare, 
instalaţiile de aer condiţionat, 
centrala telefonică, acordarea unor 
credite cu dobânzi avantajoase pentru 
membri şi altele au dus la 
eficientizarea tuturor activităţilor. 

S-a reuşit renovarea sediului      
vechi, precum şi modernizarea 
atelierului mecanic, salonului de 
frizerie şi alte amenajări sociale, 
toate acestea ducând în final la 
crearea unui ambient plăcut pentru 
public şi personal. 

 Modul de organizare  
• Organul de conducere al Casei de 

Ajutor Reciproc a Pensionarilor este 
Adunarea generală a membrilor 
acestei instituţii. Ea se convoacă cel 
puţin o dată pe an şi ia hotărâri 
privind activităţile Casei, alege 
preşedintele, Consiliul Director şi 
Comisia de Cenzori, aprobă planul 
anual de venituri şi cheltuieli, 
s t a b i l e ş t e  c u a n t u m u l 
împrumuturilor. 
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• Consiliul Director este organul 
executiv de conducere al Casei şi 
răspunde în faţa Adunării generale 
pentru toată activitatea sa, precum 
şi de respectarea dispoziţiilor legale 
şi statutare privind administrarea 
mijloacelor materiale şi financiare 
ale Casei.  El se întruneşte 

săptămânal pentru acordarea de 
ajutoare, împrumuturi, trimestrial 
pentru aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli şi rezolvă orice 
problemă privind activitatea curentă 
a Casei. 

• Comisia de Cenzori verifică 
întreaga activitate şi situaţia 
f i n a n c i a ră  l u n a ră  a  C a se i 
(constituirea şi utilizarea fondurilor, 
administrarea bunurilor materiale, 
evidenţa, bilanţul şi dările de seamă 
contabile), întocmeşte procesele 
verbale şi le înaintează Consiliului 
Director. 

• Departamentul financiar-
contabil  compus din contabilul şef şi 
contabilii principali. Constituie 
următoarele fonduri: fondul de 

împrumut; fondul pentru ajutoare 
nerambursabile; fondul pentru 
activităţi culturale şi biblitotecă; 
fondul pentru investiţii; fondul pentru 
activitatea medicală; fondul pentru 
salarii şi pentru indemnizaţii băneşti; 
fondul pentru cheltuieli generale. 

Veniturile C.A.R. Pensionari 
Bârlad se realizează din: taxe de în-
scriere; imprimate; contribuţii lunare; 
dobânzi încasate la împrumuturi şi 
conturile curente; beneficiile realizate 
din prestări servicii; venituri din 
manifestări cultural-artistice; 
sponsorizări. 

Începând cu anul 2004, s-a 
început realizarea bazei de date pe 
calculator la fiecare casierie, instituţia 
investind astfel în tehnica de calcul 
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modernă şi performantă; acest 
lucru a dus la scurtarea timpului de 
lucru pentru fiecare operaţiune. 

C.A.R. Pensionari Bârlad 
acordă: împrumuturi rambursabile 
cu dobândă redusă; ajutoare pentru 
înmormântare (până la 01.10.2008 – 
155.100 lei); ajutoare 
nerambursabile pentru persoane 
aflate în situaţii deosebite; 
decontarea în procent de 15-20% a 
cheltuielilor efectuate pentru 
tratamente balneare (16.914 lei). 

• Compartimentul Secretariat şi 
biroul de relaţii cu publicul este 
unul din cele mai importante 
compartimente pentru activitatea 
de creditare oferite de instituţia 
noastră ; zilnic, se fac noi înscrieri 
de membri şi se verifică contractele 
de împrumut pentru sume cuprinse 
între 100-5.000 lei. 
• Departamentul medico-social 

  Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Bârlad oferă servicii medicale de 
calitate, gratuite sau la tarife reduse, 
prin cabinetele de: 
- stomatologie, asigurat de 2 medici 
stomatologi şi 2 asistenţi medicali. 
Cabinetul asigură consultaţii gratuite, 
tratamente la tarife sub preţul pieţei şi 
reducere cu 20-25% pentru membrii 
Casei; de aceste servicii beneficiaza lunar 
400-500 de membri ; 
- oftalmologie, asigurat de un medic 
specialist oftalmolog pensionar; 
consultaţiile sunt gratuite pentru 
membri Casei; lunar sunt trataţi 
aproximativ 250-300 de pacienţi; 
- medicina de familie, asigurat de 1 
medic de familie generalist. Acordă 
asistenţă medicală: consultaţii, 
tratamente, la peste 3.000 de membri 
înscrişi şi altor pacienţi care solicită 
serviciile medicale; 
- laborator tehnică dentară, deservit 
de 2 tehnicieni dentari. Laboratorul 
execută lucrări protetice fixe şi mobile cu 
materiale de import moderne şi 
rezistente. Membrii Casei beneficiază de 
gratuitate sau reduceri de 25-30% în 
funcţie de manopera executată; membri, 
în mod deosebit cei cu vârste înaintate, 
solicită în număr din ce în ce mai mare 
serviciile acestui laborator; 
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- reflexoterapie, deservit de o 
asistentă de specialitate. Şedinţele de 
reflexoterapie, aromaterapie şi masaj 
se fac la preţuri reduse cu 50-60%; 
- tratamentele sunt asigurate de 1 
asistent medical, gratuit pentru 
membri Casei sau cu reducere de 50%. 
Analize medicale rapide cu aparatură 
modernă. Distribuie produse naturiste 
din gama “Hofigal” fără adaos 
comercial. Lunar sunt înregistraţi 
peste 600 de pacienţi, majoritatea 
pensionari. 

Prestări servicii 
 Membrii C.A.R.P. Bârlad pot apela la 
serviciile atelierelor de: 
- croitorie, asigurat de 2 croitori 
pensionari; tarifele pentru lucrări 
efectuate sunt cu 20-30% mai mici faţă 
de preţurile practicate pe piaţa liberă; 
- tâmplărie unde se execută sicrie, 
cruci pentru membrii Casei, preţurile 
fiind reduse cu 20-30%; 
- mecanic care a fost dotat cu 
echipament modern pentru realizarea 
unor lucrări deosebite necesare 
instituţiei; 
 - frizerie deservit de 2 frizeri; fiecare 
membru C.A.R. are dreptul la 6 
tunsori (2 lei pentru bărbaţi, 3 lei 
pentru femei). Lunar, salonul are 
aproximativ 250 de clienţi. El este 

dotat corespunzator cu toate 
amenajările şi dotările necesare. 

Activităţi cultural-sportive  
-  sala de club, are un spaţiu de 120 
locuri, dotat cu mese de şah, bibliotecă. 
Sunt organizate aici: concursuri de şah, 
conferinţe, sedinţele Adunării generale, 
şedinţe şi instructaje cu personalul 
unităţii, expoziţii, seminarii ... 
- sala de fitness este dotată cu 
aparatură modernă: total gym, 2 
biciclete, greutăţi, aparat vibromasaj 
etc. Accesul la sală este deschis tuturor 
membrilor, gratuit; 
• sala de tenis de masă este dotată cu 

echipamente sportive corespunzătoa-
re; aici se organizează concursuri cu 
premii pentru membri Casei. Accesul 
la sală este gratuit. 

- magazinul alimentar de tip  
“Economat”. 

Se află în construcţie în proporţie 
de 80% un cămin pentru 82 persoane 

vârstnice care nu se pot autogospodări, 
sunt lipsite de susţinători legali, nu au 
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Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor “Speranţa” Hunedoa-
ra a luat fiinţă la 1 martie 1959 cu 
Deciziunea nr. 59/1959, înregistrată 
sub numărul 3015 din 28 februarie 
1959 la Sfatul Popular al oraşului 
de subordonare regională Hunedoa-
ra şi la Judecătoria Hunedoara cu 
dosarul nr.1/PJ/2000, Sentinţa civi-
lă nr. 2/PJ/2000 în şedinţa publică 
din 10.01.2000. A aderat la Federa-
ţia Naţională „Omenia” în anul 
1994. Are sediul în localitatea Hu-
nedoara, Bulevardul Corvin, nr. 12, 
ap.112-113, judeţul Hunedoara. 

Încă de la înfiinţare, C.A.R.P. 
„Speranţa” Hunedoara a promovat 
cu consecvenţă principiul întrajuto-

rării mutuale între membri, realizarea 
asistenţei sociale şi medicale pentru per-
soanele vârstnice cu reale nevoi. 

“Ajută-te să te putem ajuta” este 
chemarea prin care C.A.R.P. „Speranţa” 
Hunedoara a crescut numeric şi calita-
tiv, de la an an, ajungând cea mai mare 
Asociaţie de întrajutorare din judeţul 
Hunedoara. 

C.A.R.P. „Speranţa” Hunedoara a 
plecat la drum în 1959 cu 866 membri 
fondatori. An de an, numărul membrilor 
a crescut constant, în special după anul 
1995, ajungând la începutul anului 2009 
la aproape 11.000 membri activi. 
Concomitent cu activităţile de atragere 
de noi membri în Asociaţie din 
localitatea Hunedoara şi localităţile 
rurale subordonate municipiului 
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(Zlăteşti, Boş, Răcăştie, Hăşdat şi 
Buituri – 353 membri -), Consiliul 
director şi-a extins aria de activitate şi 
în unele comune ale judeţului. Astfel, 
şi-a deschis sucursale în comunele 
Ghelari (656 membri), Topliţa (166 
membri), Teliuc (675 membri) şi Peştiş 
(166 membri), conduse de 4 casieri 
încasatori. 

Conform Statutului şi legislaţiei 
în vigoare, preşedintele şi Consiliul 
director prezintă anual darea de 
seamă în faţa membrilor săi, pe 
cartiere şi zone rurale ale municipiului 
Hunedoara şi aprobă Bugetul de 
venituri şi cheltuieli o dată la 4 ani. 

După anul 1989, C.A.R.P. 
„Speranţa” Hunedoara a cunoscut o 
amplă consolidare, modernizare şi 

dezvoltare, precum şi o diversificare a 
serviciilor oferite membrilor. S-a 
realizat un nou sediu, s-au înfiinţat 
unităţi de prestări servicii (magazin 

alimentar tip “Economat”, 
cabinete medicale de medicină generală 
şi de fizioterapie şi recuperare, frizerie-
coafură, magazin de accesorii funerare 
şi birou de copiat acte). Întreaga 
activitate financiar-contabilă a 
cunoscut o modernizare prin dotarea 
birourilor cu calculatoare şi aparatură 
specifică. 

Toate acestea, însoţite de un 
management pozitiv au influenţat 
creşterea bugetului de venituri şi 
cheltuieli, asigurându-se astfel 
fondurile băneşti necesare pentru o tot 
mai intensă şi diversificată activitate 
de sprijinire a membrilor. Până în anul 
1995, categoriile de ajutorare a 
membrilor erau nesemnificative, 
bazându-se pe acordarea de 
împrumuturi cu programare la 3-4 luni. 
În prezent, C.A.R.P. „Speranţa” 
Hunedoara acordă împrumuturi cu 
dobânzi între 6-15 % în funcţie de 
venituri şi vechime, compensează 
procurarea de ochelari de vedere, 
proteze dentare, bilete de tratament, 
acordă ajutoare materiale, băneşti şi de 
deces, compensează cheltuielile de 
înmormântare. Numai în primele 11 
luni ale anului 2008, membrii C.A.R.P. 
au beneficiat de o serie de ajutoare, 
astfel: în alimente - 120 persoane/4.800 
lei; în îmbrăcăminte – 52 
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persoane/2.000 lei; pentru tra-
tamente stomatologice – 70 persoa-
ne/2.270 lei; pentru ochelari de 
vedere – 262 persoane/7.000 lei; 
pentru bilete de tratament – 86 per-
soane/2.248 lei; pentru ecograf 
gratuit – 629 persoane/5.532 lei; 
pentru decese – 281 persoane/ 
139.152 lei valoare ajutor de deces. 
Tot în această perioadă, magazinul 
alimentar a vândut membrilor  650 
sortimente de marfă în valoare de 
191.651 lei. 

Totodată, din excedentul 
bugetar, anual o cotă procentuală se 
acordă ca şi capital social membrilor 
asociaţi. 

La Cabinetele medicale se 
acordă gratuităţi la consultaţii, 
proceduri de fizioterapie, consultaţii 
de ecograf, tratamente injectabile, 
ambulatorii şi la unele testări de 
glicemie, colesterol şi trigliceride. În 
anul 2008, numărul membrilor care 
au beneficiat de asistenţă medicală 
gratuită a fost de 4.230, cifră în 
continuă creştere, de la un an la 
altul. 

Rulajul fondurilor băneşti este 
bun, viteza de circulaţie a 
capitalului social este în medie 
anuală de 2,7 ori. Casa acordă 
lunar, în medie 650 împrumuturi în 

valoare de peste 700.000 lei, cu o 
dobândă medie pe împrumut de 8,4%. 
Datorită faptului că disponibilităţile 
financiare sunt pozitive, depunerile 
lunare ale membrilor la capitalul social 
sunt constante, iar capitalul este de 
peste 6.000.000 lei, plafonul maxim de 
împrumut a ajuns la 7.000 lei. 

O atenţie deosebită se acordă 
problemei socializării pensionarilor. 
Astfel, Casa organizează diverse 
activităţi cultural-artistice şi de 
agrement în cadrul Clubului 
pensionarilor, Bibliotecii, Clubului 
Femina, Cercului naturiştilor şi 
Cercului de literatură şi jurnalistică, 
precum seri distractive, bogate şi 
variate programe artistice cu ajutorul 
formaţiilor instrumentale şi vocale, 
excursii-pelerinaje. În anul 2008 au 
fost organizate 16 excursii-pelerinaj cu 
772 participanţi, din care 4 gratuite cu 
208 participanţi; 6 seri cultural-
distractive cu 460 participanţi; 2 
concursuri de şah; 2 seri de poezie în 
cadrul Cercului de literatură şi 
jurnalistică “Victor Isac”; sărbătorirea 
a 50 ani de căsnicie “Nunta de aur” cu 
62 familii; organizarea Revelionului 
2009 cu 120 participanţi. 

Trimestrial, editează foaia 
volantă “Info C.A.R.P.” în paginile 
căreia membrii Casei găsesc informaţii 
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cu privire la principalele activităţi 
desfăşurate, precum şi cu noutăţile 
zilnice ale Casei. 

Casa a iniţiat programe de 
parteneriat cu Agenţia Comunitară de 
Asistenţă Socială şi Medicală pentru 
Persoane Vârstnice la care participă 
peste 90 persoane, colaborează în 
condiţii foarte bune pentru organizarea 
de activităţi în folosul persoanelor 
vârstnice cu Asociaţia umanitară 
“Maranatha” şi cu Asociaţia de Cruce 
Roşie, filiala Hunedoara. 

De asemenea, Casa colaborează 
cu autorităţile locale pentru desfăşura-
rea de acţiuni dedicate Zilei Internaţio-
nale a Persoanelor Vârstnice prin parti-
ciparea la adunări festive cu program 
artistic şi mese festive, asistenţă socia-
lă şi medicală la domiciliu şi căminul 
pentru persoanele vârstnice şi balul 
pensionarilor. 

Cele mai importante momente din 
viaţa C.A.R.P. „SPERANŢA” 
Hunedoara au fost: 
• 1996 – inaugurarea noului sediu al 

Casei; 
• 1999 – înfiinţarea unităţilor de 

prestaţii servicii sociale şi medicale; 
• 2004 – aniversarea a 45 de ani a Ca-

sei; 
• 2007 – înfiinţarea magazinului de ac-

cesorii funerare. 
C.A.R.P. „Speranţa” Hunedoara 

este condusă de un Consiliu Director 
al cărui preşedinte este din 1995 , 
Morariu Ovidiu-Viorel, are 26 salariaţi 
încadraţi cu carte de muncă şi 3 
salariaţi cu contract civil. Sub deviza 
“Ajută-te, dacă vrei să fi ajutat, cu noi 
şi pentru noi”, Casa s-a transformat 
permanent într-un furnizor de servicii 
sociale şi medicale şi un mijloc 
important de economisire a banilor.  

În anul 2009, C.A.R.P. 
„Speranţa” Hunedoara se pregăteşte 

să sărbătorească 50 de ani de la 
înfiinţare cu rezultate deosebite în 
muncă, prilej de analiză profundă a 
întregii activităţi. 

 
               Ovidiu–Viorel Morariu 

C.A.R.P. “SPERANŢA” HUNEDOARA 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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Casa de Ajutor Reciproc a Pensio-
narilor Arad a luat fiinţă în anul 1952, 
urmare a asocierii unui grup de 
pensionari, asociere consfinţită prin 
Decizia nr.2700/1952 a Sfatului 
Popular al Municipiului Arad. 
Organizarea şi funcţionarea Casei de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor Arad 
este stabilita prin Statut, adoptat de 
Adunarea Generală în baza prevede-
rilor Legii 540/2002. 
În prezent, asociaţia are sediul în str. 
Paul Chinezu nr.5. Poate fi contactată 
şi la telefonul 0257-281-137. 
Acesta este sediul dat în folosinţă la 1 
aprilie 2006. 

Principalul obiectiv este de a sprijini 
persoanele vulnerabile prin crearea de 
instituţii puse la dispoziţia membrilor 
săi, pentru asigurarea unor servicii ca: 
împrumuturi cu dobandă scăzută, 
procurarea de proteze, asistenţă 
medicală dentară, distribuirea de 
produse alimentare la preţuri mici prin 
magazinele economat, acces la băile 
termale, baza de tratament de 
fizioterapie etc., toate reunite sub 
numele de PROTECŢIE SOCIALĂ. 
 C.A.R.P. Arad are peste 19.000 de 
membri în Muncipiul Arad, 3 oraşe, 18 
comune si 35 de sate ale judeţului. 
Cronologia înfiinţării instituţiilor Casei 
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Casa de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor  

ARAD 



de Ajutor Reciproc a Pensio-narilor 
din Arad: 
• C.A.R.P. Arad—4 august 1952 
• Băile termale—20 iunie 1965, cu: 
- bazin termal—1965; 
- bazin olimpic—1966; 
- bazin copii—1968; 
- puţ foraj—1970; 
- degazator—1970; 
- gard– 1970; 
- cantina—1 august 1991; 
- magazin pompe funebre—1 aprilie 
1992; 
- magazin Economat I—1 iunie 1993 
- magazin pompe funebre Vinga—21 
sept.1995; 
- atelierul de prelucrare a florii 
soarelui prin presare la rece—1 mai 
1996; 
- dispensarul stomatologic—1 iunie 
2001; 
- magazinul Economat II—1 
octombrie 2002; 
- dispensarul Fizioterapie—1 iunie 
2005; 
- magazinul Economat III—1 iunie 
2005; 
- sediul central al C.A.R.P. Arad din 
str. Paul Chinezu nr.5—1 aprilie 

2006; 
- Casa de retragere “Rezidenţiala”- 1 
aprilie 2008– foto de mai jos; 
- agenţia imobiliară—30 aprilie 2008. 
 Se poate observa că în timp, s-a 
căutat acoperirea a cât mai multe din 
necesităţile membrilor asociaţiei, 
adaptate atât nevoilor orăşenilor cât şi    
sătenilor. 
 Valoarea imobilizărilor corporale 
ale asociaţiei se ridică la peste 2.900.000 
lei. 
 Câteva din beneficiile de a fi 
membru al C.A.R.P. Arad: 

• Împrumut cu dobândă de 10-14% pe an; 
• Ajutoare nerambursabile pentru 

cazurile deosebite în sumă de maxim 
150 lei, o singură dată pe an; 

• Compensarea a 20% din valoarea 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

C.A.R.P. ARAD 
Page 45 Nr. 1 anul 1 



C.A.R.P. ARAD 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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biletului de tratament, dar nu mai 
mult decat nivelul cotizaţiei; 

• Subvenţionarea mesei la cantina 
pentru abonaţi; 

• Ajutoare de deces în valoare de 250 lei 
la care se adaugă asigurarea carului 
mortuar gratuit; 

• Serviciul de pompe funebre; 
• Articole de pompe funebre cu reducere 

de 10%; 
• Croitorie la preţuri mici; 
• S t o m a t o l o g i e — c o n s u l t a ţ i i  ş i 

tratamente gratuite; 
• Fizioterapie cu tarife mai mici cu 20% 

pentru membrii C.A.R.P.; 
• Băile termale—taxă mai mică pentru 

membrii C.A.R.P.; 
• Economat—preţurile cele mai mici din 

localitate; 
• Servicii imobiliare privind vânzarea-

cumpărarea de imobile şi terenuri, 
închirierea de locuinţe, consultanţă pe 
toată perioada contractului pentru 
protecţia vârstnicilor împotriva 
abuzurilor; 

• Informari privind legislaţia în 
domeniul imobiliar, mecanismul şi 
dinamica pieţei imobiliare. 

 Membrii C.A.R.P. Arad nu sunt 
numai consumatori de servicii 

materiale, ci şi de cele culturale şi de 
agrement. Biblioteca cu cele peste 
2.500 de vo-lume, cele 2 coruri, cenaclul 
literal, clubul pentru şah, rummy, 
vizionari programe TV, arată o 
cumunitate care aplica principiile “prin 
noi, pentru noi”.şi “nu traim numai să 
mâncam”. 
 Realizările, atât materiale, cât şi 
spirituale ale asociaţiei au stârnit 
curiozitatea altor C.A.R.P.-uri şi, iată, 
că aceştia au venit să vadă cu ochii lor 
ca se poate. 
 În fotografie, alături de preşedinte şi 
contabila şefă, juristul Vasile Neagu şi, 
respectiv, doamna Lidia Dan, sunt 
preşedinţi ai C.A.R.P.-urilor din 

Fălticeni, Baia Mare şi Turda. 
 
 
          Vasile Neagu 



Răspunde cenzorul şef al 
Federaţiei, domnul ec. Cicerone 
Olivo. 

Care dintre C.A.R.P.-uri 
întocmesc situaţii financiare 
anuale în formă simplificată? 

Organizaţiile fără scop 
patrimonial care nu desfăşoară 
activităţi economice, întocmesc 
situaţii financiare anuale 
simplificate. Bilanţul pentru anul 
2008 se depune până la 30 aprilie 
2009 (120 de zile de la încheierea 
anului fiscal). Aplicaţia pentru 
raportare a bilanţului la 
administraţia fiscală se poate 
descărca de pe site-ul 
www.mfinante.ro. Aplicaţia are 
posibilitatea de a alege între bilanţ şi 
bilanţ prescurtat, adică situaţii 
financiare simplificate. Puteţi regăsi 
aceste informaţii în Ordinul 
ministrului finanţelor publice 
nr.1969 din 09.11.2007, privind 
aprobarea reglementarilor contabile 
pentru persoanele juridice fără scop 
patrimonial (publicat în M.O. 846 bis 
din 10.12.2007). 

Cum se procedează în caz de 
distrugere a unor documente 
contabile ? 

Potrivit art. 26 din Legea 82/1991, 
în caz de pierdere, sustragere, 
distrugere a unor documente 

contabile, se vor lua 
măsuri de reconstituire a 
acestora în termen de 
maxim 30 de zile. 
Responsabilitatea 
reconstituirii 
documentelor contabile 
revine administratorului, 
contabilului şef sau 

persoanei care are obligaţia gestionării 
patrimoniului. Documentele contabile 
reconstituite vor purta menţiunea 
“reconstituit”. 

Ce fonduri se pot constitui din 
excedentul realizat de C.A.R.P.-uri la 
încheierea anului financiar ? 

Fondurile care se pot crea sunt 
prevăzute în Legea 540/2002, art. 12(1) şi 
(2) şi in Reglementările contabile din 
anul 2008. 

Care sunt obligaţiile fiscale ale 
C.A.R.P.-urilor ? 

Întrucât obligaţiile fiscale trebuie 
înţelese strict în spiritul prevederilor 
Codului de procedură fiscală, vă 
recomandăm să studiaţi acest document 
cu modificările şi completările ulterioare, 
ediţia a 3-a revizuită, editată de 
Monitorul Oficial în 2006. 

Care este termenul de prescriere a 
creanţelor fiscale ? 

Termenul este de 5 ani de la data de 1 
ianuarie a anului urmator celui în care a 

Curier informativ economico-financiar 
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*O viaţă poate fi 
sintetizată sub forma unui 
drum care leagă faptele 
mai puţin bune ale 
tinereţii cu sfaturile bune 
ale bătrâneţii. 
 

*Doamne, dă-mi puterea 
să fiu mulţumit cu ceea ce 
am! 
 

*Deşi bătrâneţea nu este o 
boală, ea se transmite de 
la om la om. 
 

*Nici un copil nu visează 
la vremea bastonului. Dar 
va veni o zi când i se va 
descoperi utilitatea. 
 

*O dată cu trecerea 
anilor, deşi ne cam lasă 
vederea, începem să vedem 
mai bine cum stau 
lucrurile. 
 

*Nimic nou sub soare: binele 
se poate face într-un singur 
mod, răul—în mai multe. 
 

*Omul este singura vietate 
care strânge multe lucruri 
ce nu-i trebuie. 
 

*Ne amăgim atunci când, 
ascunzându-ne vârsta, 
credem că ne ascundem şi 
trecutul. 
  

*Bătrâneţea ne dă târcoale, 
atunci când începem să 
renunţam la idealurile care 
necesită mai mult timp. 
 

*Bătrâneţea este, în acelaşi 
timp, a doua copilarie şi 
ultima tinereţe. 
 

*Îmbătrănim în clipa în care 
nu mai ştim ce să facem cu 
tinereţea care ne-a mai 
rămas. 
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Vorbe… Vorbe... 

de M. D. Popa 



 

*Viaţa fiecărui om este ca o 
carte. Unele cărţi au multe 
pagini albe. 
 

*Unii fug de bătrâneţe, de 
teamă să nu li se pretindă 
mai multă înţelepciune. 
 

*Uneori trebuie să treacă 
mulţi ani pentru a putea 
înţelege valoarea unei 
clipe.      
*Niciodată nu ve fi fericit, 
dacă nu vei crede în 
puterea ta de a fi fericit. 
 

*O activitate care nu  
incepe este pandita de 
riscul ca niciodata sa nu fie 
finalizata. 
 

*O masa de oameni nu 
r e p r e z i n t a  u n  “ e u ” 
multiplicat, ci o suma de 
‘eu”-uri. 

Vorbe… Vorbe... 
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*Un om de valoare este cel 
care reuşeste să rămână 
contemporan cu toate 
timpurile ce-i vor urma. 
 

*Viaţa îţi cere “să fii”. 
Morala – să fii bun. 
Estetica — să ai gust. 
Religia — să crezi. 
Filosofia — să întelegi. 
Politica—să accepti. Şi 
toate acestea, într-o 
singură viaţă, care-ţi cere 
“să fii” ... 
*Un om realist poate simţi 
şi palmele pe care le 
primeşte o dată cu 
apauzele. 
*Fiecare om este un punct 
geografic, aflat mereu la 
… latitudinea sa. 
 

* ”Cum nu vii tu Ţepes 
doamne …” ?! 



Situare georgrafica: partea central-
vestica a Romaniei. 
Vecini: Cluj la nord, Mures la nord-
est, Sibiu la est, Valcea la sud, 
Hunedoara si Arad la vest, Bihor 
la nord-vest. 
Cuprinde 4 municipii, 7 orase si 66 de 
comune cu 656 de sate. 
Are 380.000 locuitori din care 220.000 
la oras si 160.000 la sat 
Localitati importante: Alba-Iulia—
resedinta judetului, Aiud, Blaj, Sebes,  
Cugir, Teius, Zlatna, Abrud, Baia de 
Aries, Campeni, Ocna Mures—
statiune. 
 
Rezervatii naturale: Rapa Rosie, 
Pestera Ghetarul Scarisoara, Pestera 
Vanataile Poporului, Taul fara fund 
de la Bagau, Cheile Caprei, Piatra 
Corbului, Ocolul cu melci, Chieile 
Rametului, Cheile Runcului. 
Excursii montane: Muntii Metaliferi, 
Muntii Trascaului, Muntii Surianu. 
 
Vestigii istorice, 
 monumente arhitectonice: 
Cetatea Alba Iulia, Cetatea Aiudului, 
Cetatea Sebesului, Castelul de la 
Blaj, Monumentul de la Miraslau, 

Monumentul “Horea, Closca si Crisan” si 
Palatul Principilor din Alba Iulia, 
Ruinele asezarii romane Zlatna, Ruinele 
cetatii dacice Craiva. 
Muzeul  Unirii si Catedrala Reintregirii 
Neamului din Alba Iulia 
 
Si nu uitati ca in fecare dintre localitatile 
mari din judet, exista casa de ajutor 
reciproc a pensionarilor, membra a 
fedratiei noastre, pe care va invitam sa o 
vizitati, fiindca totdeauna sunt bucurosi 
de oaspeti: 
 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
din Alba Iulia, str. Teilor nr.10, telefon 
0258-810-553. 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
din Cugir, str. Alexandru Sahia nr.1, 
telefon 0258-751-812. 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
din Aiud, str. Cuza Voda nr.15, telefon 
0258-861-540. 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
din Sebes, str. Piata Primariei nr.1, 
telefon 0258-731-161. 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
din Ocna Mures, str. Brazilor bl.35,, 
telefon 0258-871-363. 

REPERE TURISTICE 
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Judetul ALBA 



posttraumatice, sechelare şi 
congenitale, boli ale aparatului 
respirator, boli ORL, boli 
dermatologice (psoriasis), alergodermii 
(eczema cornice şi urticarii), alergii, 
boli ale sistemului nervos central şi 
periferic, pareze de orice tip, nevroze, 
astenii. 

• Tratament pentru afecţiuni ale 
aparatului locomotor de natură 
reumatismală inflamatorie şi 
degenerativă, băi cu apă minerală 
sulfuroasă în bazine şi căzi, aerosoli 
cu apă sulfuroasă şi substanţe 
medicamentoase, hidroterapie, 
electroterapie, acupunctură, 
laserterapie, reflexoterapie, 
gimnastică medicală şi masaj, 
fototerapie. 

 Vă dorim să nu vă doară nimic şi 
să vizitaţi staţiunea Pucioasa şi hotelul 
TURIST doar pentru bazele sportive şi 
parcurile oraşului, lacul de acumulare 
de pe râul Ialomiţa, pescuit, vânătoare 
şi, turism montan în muntii Bucegi. 
 

 Cand timpul vă permite, din 
Pucioasa se pot efectua excursii de 1 zi 
la Târgovişte, la Sinaia, la Bran sau 
Cheile Dâmbovicioarei. 
 Daca tot sunteti in Pucioasa, cand 
treceti prin Parcul Central al statiunii, 

Staţiunea balneo-climaterică PUCIOASA 

REPERE TURISTICE 
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 Staţiunea balneo-climaterică 
Pucioasa este situată la 21 km de 
Târgovişte spre Sinaia, pe DN 71, la o 
altitudine de 450 de metri. Se poate 
ajunge şi cu  trenul Bucureşti-
Târgovişte-Pietroşiţa. Are un climat 
sedativ-indiferent, ape minerale 
sulfuroase, sulfatate, clorurate, calcice, 
sodice si hipotone. 
 Hotelul TURIST, vă oferă 
122 de locuri de cazare, masă, şi baza 
de tratament pentru 2000 de proceduri 
pe zi. 

Telefon/fax la receptie: 0245-760-874 
Telefon/fax la secretariat: 0245-760-399 

Specialiştii bazei de tratament 
 recomandă ! 

• Tratament profilactic pentru 
persoane aparent sănătoase cu 
predispoziţie de îmbolnăvire, 
deficienţe constituţionale la nivelul 
aparatului locomotor, sedentarism şi 
obezitate, tulburări ORL, tulburări 
respiratorii, tulburări ale 
metabolismului lipidic, tulburări ale 
sistemului nervos, tulburări 
cardiovasculare, osteoporoză, 
antistres. 

• Tratament curativ pentru boli ale 
aparatului locomotor, reumatismale 
inflamatorii, degenerative, 



ÎNVAŢĂ 
 

 Învaţă de la APĂ 
Să ai statornic drum. 
 Învaţă de la FLĂCĂRI 
Că toate-s numai scrum. 
 Învaţă de la UMBRĂ 
Să taci şi să veghezi. 
 Învaţă de la STÂNCĂ 
Cum neclintit să crezi. 
 Învaţă de la SOARE 
Cum trebuie s-apui. 
 Învaţă de la PIATRĂ 
Cât trebuie să spui. 
 Învaţă de la VÂNTUL 
Ce-adie pe poteci, 
Cum trebuie prin lume 
Neliniştit să treci. 
 Învaţă de la TOATE 
Că toate sunt surori 
Cum treci frumos prin viaţă, 
Cum poţi frumos să mori. 

 Învaţă de la VIERME 
Că nimeni nu-i uitat. 
 Învaţă de la NUFĂR 
Să fii mereu curat. 
 Învaţă de la VULTUR 
Când umerii ţi-s grei. 
 Şi du-te la FURNICĂ 
Să vezi povara ei. 
 Învaţă de la GREIER 
Când singur eşti să cânţi. 
 Învaţă de la LUNĂ 
Să nu te înspăimânţi. 
 Învaţă de la PĂSĂRI 
Să fii mai mult în zbor. 
 Învaţă de la TOATE 
Că totu-i trecător. 
Ia seama fiu al jertfei 
Prin lumea care treci 
Să vezi prin tot ce piere 
Cum să trăieşti în veci. 
 

Din lirica lumii 

Amintirile bunicilor se leagă şi de cântecul interpretat de Adriana Ausch 
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