
 În data de 8 aprilie 2011 au avut 
loc lucrările Congresului Naţional al 
Federaţiei Naţionale ”OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România, activitate 
care s-a desfăşurat şi de această dată 
într-o sală din clădirea Palatului 
Parlamentului, pusă cu generozitate la 
dispoziţia participanţilor de conducerea 
Camerei Deputaţilor. 
 La lucrările Congresului participă 
cu drept de vot, preşedintii asociaţiilor 
case de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, membre ale federaţiei şi 
ca invitaţi, contabilii şef, preşedinţii 
comisiilor de cenzori, secretariatul 
general al Federaţiei, membrii redacţiei 
revistei OMENIA şi a postului de 
televiziune online OMENIA TV. 
 De asemenea, au răspuns 
invitaţiei preşedintelui Federaţiei şi au 
participat din partea Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna 
Doina Pârcălabu, preşedintele Casei 
Naţionale de Pensii, domnul Ştefan 

Că l inescu, preşedintele Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România, 
domnul Dumitru Cojanu, preşedintele 
Federaţiei Naţionale „Unirea” a 
Pensionarilor din România, domnul 
Nicolae Nedelcu,  preşedinte le 
Asociaţiei de Ajutor pentru Decese 
Exp resu l  CFR,  doamna  Ana 
Ungureanu, director Crucea Roşie, 
Filiala Sector 5 Bucureşti şi preşedinti 
ai unor case de ajutor reciproc ale 
pensionarilor din Bucureşti şi din ţară, 
neafiliate.  
 Ordinea de zi a cuprins: 
• darea de seamă pentru perioada 20 

aprilie 2007 – 8 aprilie 2011; 
• execuţia bugetară pentru anul 2010; 
• bugetul de venituri şi cheltuieli 

pentru anul 2011; 
• raportul Comisiei de Cenzori pentru 

anul 2010; 
• discutarea şi aprobarea Strategiei 
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C.A.R.P.-urilor din România 
pentru perioada 2011-2015; 

• completarea articolului 21 din 
Statutul Federaţiei Naţionale 
”OMENIA”; 

• alegerea Preşedintelui, Biroului 
Permanent, Comitetului Director, 
Consiliului Naţional şi Comisiei de 
Cenzori. 

Lucrările Congresului au fost 
deschise de către domnul inginer 
Gheorghe Chioaru, preşedintele 
Federaţiei Naţionale „OMENIA”, 
care a prezentat ordinea de zi şi a 
subliniat că au fost convocaţi şi 
participă la această activitate un 
număr de 121 de asociaţii membre 
din totalul de 140 aflate în evidenţă.  

Supusă la vot, ordinea de zi a 
fost aprobată în unanimitate de 
voturi. 

În debutul prezentarii Dării de 
seamă, domnul inginer Chioaru a 
făcut un scurt istoric al Federaţiei, 
de la înfiinţarea sa în 24 septembrie 
1990 şi până în prezent. S-a 
precizat faptul că anul 2007 a găsit 
Federaţia într-o stare de stagnare,  
motiv pentru care a fost nevoie de 
luarea unor măsur i  pentru 
revigorarea ei. Astfel, s-a întocmit un 
proiect de management şi s-a 
aprobat o strategie de dezvoltare a 
Federaţiei pentru perioada 2007-
2011 care a cuprins obiective 
îndrăzneţe şi direcţiile viitoare de 
acţiune. Analiza îndeplinirii măsurilor 
adoptate scoate în evidenţă 
necesitatea şi viabilitatea acestora, 
modul cum s-au realizat, neajunsuri, 
greutăţi întâmpinate, concluzii 
pentru activitatea viitoare. 

Consolidarea instituţională şi 
dezvoltarea structurală a Federaţiei au 
fost priorităţile Biroului Permanent şi 
Comitetului Director. Împreună cu filialele  
judeţene şi asociaţiile membre au 
acţionat pentru atragerea caselor de 
ajutor reciproc independente în 
Federaţie, deschiderea de noi filiale, 
sucursale, agenţii şi puncte de lucru în 
mediul rural şi înscrierea de noi membri. 
Numărul membrilor a crescut de la 
830.000 în anul 2007, la peste 1.400.000 
în prezent, iar numărul localităţilor în 
care s-a extins de la 4.536 la 8.341 
pentru aceeaşi perioadă. S-a ajuns ca 
47% din numărul total de membri să fie 
acum din mediul rural, zonă în care 
locuieşte mai mult de jumătate din 
populaţia vârstnică a României. 
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Î n  a c e a s t ă  p e r i o a d ă , 
conducerea Federaţiei şi-a stabilit mai 
c lar  obiect ivele care t rebuie 
îndeplinite, a elaborat noi documente 
de lucru (Regulamentul de organizare 
ş i  func ţ ionare a l  Federa ţ ie i , 
Regulamentul de ordine interioară, 
Regulamentul cadru de organizare şi 
funcţionare a filialelor judeţene), s-a 
completat denumirea cu sintagma 
”OMENIA”, au fost aprobate drapelul, 
emblema şi sigla Federaţiei, au fost 
distribuite drapele la asociaţiile mem-
bre. Lansarea pe internet a site-ului 
Federaţiei, apariţia revistei trimestriale 
”OMENIA”, a postului de televiziune 
online OMENIA TV şi a Centrului de 
v i d e o c o n f e r i n ţe ,  e l a b o r a r e a 
Manualului Asociaţia C.A.R.P. şi a 
lucrarii Managementul Asociaţiei 
C.A.R.P. sunt numai câteva din 
realizările obţ inute în această 
perioadă. 

Un rol important în dezvoltarea 
activităţ i lor noastre l-au avut 
schimburile de experienţă, pe zone 
geografice, desfăşurate în localitaţile 
Zalău, Oradea, Hunedoara, Timişoara, 
Arad, Sibiu, Fălticeni, Buhuşi, 
Moineşti, Roman, Bârlad, Pucioasa, 
Târgovişte, Piteşti, Curtea de Argeş, 
Câmpulung, Bucureşti. 

Deasemenea, o prioritate a 
conducerii Federaţiei a constituit-o 
dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu 
celelalte organizaţii centrale de 
pensionari cu reprezentare la nivel 
naţ ional (Consiliul Naţ ional al 
Persoanelor Vârstnice) şi local 
(Comitetele Consultative de Dialog 
Civic, Consil i i le Judeţene ale 
Persoanelor Vârstnice). 

Referitor la activitatea de acor-

d a r e  a  î m p r u m u t u r i l o r 
rambursabile, nerambursabile şi a 
ajutoarelor de deces, se poate afirma că 
asociaţiile noastre şi-au făcut pe deplin 
datoria pe care o au faţă de membri, 
căutând soluţiile cele mai bune pentru a-
i ajuta atunci când au nevoie. Activitatea 
caselor de ajutor reciproc nu afectează 
pe cea a băncilor, nici pe a altor instituţii 
financiare de creditare. Ea se adresează 
persoanelor vârstnice care au nevoi 
stringente de alimentaţie, medicamente, 
lemne pentru încălzire, dar cu posibilităţi 
limitate de a solicita împrumuturi la bănci 
şi nici de rambursare la timp a acestora. 
Cele 747.120 împrumuturi efectuate în 
valoare de 849.000.000 lei în 2010 sunt 
elocvente în acest sens. 

Prestările de servicii gratuite sau 
la tarife modice reprezintă o activitate 
care s-a dezvoltat neîncetat (prin 
centrele şi atelierele de reparaţii 
îmbrăcăminte, încălţăminte, electrocas-
nice, tâmplărie, lăcătuşerie şi saloanele 
de coafură şi frizerie), asistenţa socială 
şi medicală (prin servicii şi instituţii 
proprii – magazine sociale, puncte 
farmaceutice pentru distribuţia de 
produse naturiste, cabinete medicale de 
geriatrie-gerontologie, medicină de 
familie, stomatologie, oftalmologie, 
kinetoterapie). 

Parteneriatele cu filialele judeţene 
de Cruce Roşie, cu Fundaţia Crucea Alb 
Galbenă, Fundaţia Principesa Margareta 
a României, Fundaţia United Way 
România, Asociaţia Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor, Fundaţia Bill 
Gates, alături de parteneriatul cu 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale şi structurile sale teritoriale şi-au 
dovedit din plin utilitatea în ajutorul 
vârstnicilor aflaţi în risc social, fără 
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sprijin familial sau cu probleme 
grave de sănătate. 
Pe baza rezultatelor bune obţinute 

în acordarea de ajutoare persoanelor 
afectate de inundaţii în zona Moldova în 
anii 2007, 2009 şi 2010, Federaţia a 
lansat în anul 2010 prima campanie 
socială din perioada postdecembristă a 
unei organizaţii de pensionari, sub 
genericul „Daţi 1 leu pentru pensionarii 
săraci!”, colectând şi distribuind 
persoanelor vârstnice suma de 1 miliard 
290 de milioane lei vechi. 

În premieră, în parteneriat cu 
Mitropolia Basarabiei au fost sprijiniţi 

vârstnicii afectaţi de inundaţii din 
Republica Moldova, vârstnicii depor-taţi 
din Siberia, precum şi veteranii armatei 
române, basarabeni, din cel de-al doilea 
Război Mondial. 

Trebuie evidenţiat efortul depus de 
conducerea Federaţiei pentru absorţia 
fondurilor nerambursabile din surse 
interne sau externe în scopul realizării 
unor obiective sau derulării unor 
programe sociale. 

A continuat dezvoltarea relaţiilor cu 

o r g a n i s m e l e  l e g i s l a t i v e ,  a l e 
administraţiei public centrale şi locale, 
promovarea şi susţinerea proiectelor 
legislative. Dialogul permanent cu 
inst i tu ţ i i le Statului,  Parlament,  
Preşedinţie, Guvern şi Ministerul 
Muncii au dus la un contact permanent 
c u  e f e c t e  b e n e f i c e  p e n t r u 
îmbunătăţirea cadrului legislativ 
referitor la persoanele vârstnice. 

Preşedintele Federaţiei, domnul 
inginer Chioaru a remarcat activitatea 
celor peste 5.000 voluntari cu 
activitate continuă şi a celor peste 
27.500 de voluntari participanţi la 

acţiuni şi evenimente în câteva mii de 
localităţi rurale. Anul acesta - 2011 - 
Anul Internaţional al Voluntariatului 
trebuie să cunoască noi valenţe în 
Federaţie, iar eficienţa lui să fie 
evidenţiată în rezultate mai bune. 

Un loc aparte în Darea de 
seamă l-a constituit prezentarea 
obiectivelor strategice ale Federaţiei în 
perioda 2011 – 2015. Precizând faptul 
că acestea sunt o continuare a celor 
din perioada 2007–2011, preşedintele 
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Federaţiei a menţionat că diversifi-
carea şi dezvoltarea activităţii, o 
organizare mai riguroasă a muncii, o 
relaţionare mai bună cu instituţiile 
statului, cu O.N.G-urile din ţară şi 
străinătate sunt direcţiile prioritare în 
activitatea viitoare.  

Dezbateri le cu privire la 
activitatea desfăşurată de conducerea 
Federaţiei Naţionale „OMENIA” în cei 
4 ani de mandat, au reliefat 
progresele înregistrate în această 
perioadă. Strategia de dezvoltare 
pentru perioada 2007-2011 a creat 
cadru l  o rgan iza to r i c  p rop ice 
desfăşurării unor activităţi eficiente.  

Noul tip de comunicare promo-
vat de conducerea în exerciţiu prin 
utilizarea internetului, a mijloacelor 
media proprii, revista „OMENIA”, 
postul de televiziune online Omenia 
TV, au redus mult distanţele între 
asociaţiile membre, între acestea şi 
filiale, pe de o parte, şi structurile de 
conducere pe de altă parte.  

Strategia pentru perioada 2011-
2015, după aprecierile participanţilor, 
este o continuare a demersului 
început în anul 2007 de modernizare 
a Federaţiei. Probleme precum 
absorţia fondurilor europene, dezvol-
tarea unor forme ale economiei 
sociale în asociaţiile membre, informa-
tizarea activităţii de creditare, au 
devenit subiecte cotidiene, după afir-
maţiile vorbitorilor.  

Documentele supuse dezbaterii 
au fost aprobate în unanimitate de 
voturi.  

Alegerea noilor structuri de 
conducere şi control, a Biroului 
Permanent, Comitetului Director, 
Consiliului Naţional şi a Comisiei de 

Cenzori s-a desfăşurat în condiţii 
optime, tinând seama şi de faptul 
că au fost comunicate din timp criteriile 
şi condiţiile pe care trebuie să le 
îndeplinească toţi candidaţii. Mulţi 
reprezentanţi ai asociaţiilor membre ar fi 
putut îndeplini o funcţie în conducerea 
Federaţiei, având o experienţă şi 
expertiza necesară, dar starea de 
sănătate nu le mai permite deplasări 
lunare sau trimestriale la şedinţele 
organizate de conducerea Federaţiei 
Naţionale “OMENIA”. 

Propunerile venite de la asociaţiile 
membre şi care au respectat inclusiv 
criteriile teritoriale de reprezentare au 
fost însuşite fără excepţie de către 
participanţii la Congres.  

Am cunoscut şi cu acest prilej 
persoane de o probitate morală deose-
bită şi cu o pregătire profesională 
demnă de respectul tuturor, care, chiar 
de nu au fost aleşi acum, peste 4 ani cu 
certitudine vor fi printre cei care conduc 
destinele Federaţiei.  

Cu acest prilej, preşedintele 
Federaţiei, domnul inginer Gheorghe 
Chioaru şi 60 % din echipa cu care a 
pornit la drum în anul 2007 şi i-a 
susţinut primul proiect de management 
din istoria celei mai mari organizaţii de 
pensionari din România, au fost investiţi 
pentru un nou mandat de 4 ani, care 
înseamnă un vot de încredere şi 
totodată de speranţă în mai bine. 

Îi felicităm pe cei reconfirmaţi ca şi 
pe cei nou aleşi şi le dorim din tot 
sufletul, putere de muncă şi realizări 
deosebite!  

 Redactor şef  
Ec. Ilie Şopandă     
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BIROUL PERMANENT 
9 membri 

Preşedinte — Gheorghe Chioaru  
Primvicepreşedinte — Ion Aciubotăriţei 
Primvicepreşedinte— Ovidiu-Viorel Morariu 
Primvicepreşedinte — Ion Mihai 
Vicepreşedinte — Ştefan Pascu 
Vicepreşedinte — Ion Vlăduţ 
Vicepreşedinte — Nicolae Mihai  
Vicepreşedinte — Mihail Pungă  
Vicepreşedinte — Ioan Ivaşcău COMISIA  

DE CENZORI 
3 membri 

Preşedinte Ec. Cicerone Olivo 
Membru Ec. Veronica Nitu 
Membru Ec. Ion Eana 
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COMITETUL DIRECTOR 
15 membri 

Preşedinte — Gheorghe Chioaru 
Primvicepreşedinte — Ion Aciubotăriţei 
Primvicepreşedinte— Ovidiu-Viorel Morariu 
Primvicepreşedinte — Ion Mihai 
Vicepreşedinte — Ştefan Pascu 
Vicepreşedinte — Ion Vlădut 
Vicepreşedinte — Nicolae Mihai  
Vicepreşedinte — Mihail Pungă 
Vicepreşedinte — Ioan Ivaşcău 
Membru — Constantin Săvulescu 
Membru — Ion Frâncu 
Membru — Ionel Hâncu 
Membru — Anton Albu 
Membru — Emil Vereş 
Membru — Gheorghe Costan 

La Congresul desfăşurat la data de 8 aprilie 2011 au fost alese organele de 
conducere ale Federaţiei Naţionale “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România, în structura prevăzută de statut. 

SECRETARIAT  
GENERAL 

Secretar general 
 Ec. Giorgică Bădărău 
Secretar 

Sociolog Ionuţ Ardeleanu 
Contabil şef 

Ec. Alina Perjoiu 
Purtător de cuvânt 

Ing. Aurel Gângu 
 

Program zilnic 

PREŞEDINTE 
Ing. Gheorghe Chioaru  

PREŞEDINTELE 
Program zilnic 

  

BIROUL PERMANENT 
Şedinte lunare 

 

COMITETUL DIRECTOR 
Şedinte trimestriale 

 

CONSILIUL NATIONAL 
Şedinte anuale 

 

COMISIA DE CENZORI 
Program săptămânal 



CONSILIUL NATIONAL 
                                                            61 membri              Judeţ 
Chioaru Gheorghe  — preşedintele Federaţiei Naţionale “OMENIA” ..................B              
Covaci Constantin - vicepreşedintele Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti..B 
Anghel Ioan — preşedintele C.A.R.P. Alba Iulia  ..............................................  AB 
Dan Lidia — preşedintele C.A.R.P. Arad ........................................................... AR 
Frâncu Ion — preşedintele C.A.R.P. Piteşti  ..................................................... AG 
Iacob Ion — preşedintele C.A.R.P. Câmpulung Muscel  ................................... AG 
Tinică Gheorghe — preşedintele C.A.R.P. Curtea de Argeş ............................ AG 
Pană Petre — preşedintele C.A.R.P. Bacău .....................................................  BC 
Vaman Neculai — preşedintele C.A.R.P. Buhuşi .............................................  BC 
Albu Anton — preşedintele C.A.R.P. “SPERANŢĂ şi OMENIE” Moineşti  ....... BC 
Vereş Emil — preşedintele C.A.R.P. Oradea  ................................................... BH 
Ocheanu Constantin — preşedintele C.A.R.P. Bistriţa .................................... BN 
Luchian Vasile — preşedintele C.A.R.P. Dorohoi ............................................  BT 
Pop Ioan — preşedintele C.A.R.P. Făgăraş .....................................................  BV 
Cucu Elena — preşedintele C.A.R.P. Pătârlagele  ........................................... BZ 
Bia Constantin — preşedintele C.A.R.P. Oţelu Roşu ...................................... CS 
Pop Alexandru — preşedintele C.A.R.P. Cluj Napoca ..................................... CJ 
Moldovan Ioan — preşedintele C.A.R.P. Turda ................................................ CJ 
Staicu Paulina — preşedintele C.A.R.P.—I.F.N. Hârsova  ............................... CT 
Bertalan Bogdan — preşedintele C.A.R.P. Sfântu Gheorghe .......................... CV 
Mihai Ion  — preşedintele C.A.R.P. “OMENIA” Târgovişte ............................... DB 
Diaconescu Dragomir — preşedintele C.A.R.P. “SPERANŢA” Pucioasa ....... DB 
Dumitrache Ion — preşedintele C.A.R.P. Găeşti  ............................................ DB 
Jifcu Teofana — preşedintele C.A.R.P. Băileşti  .............................................. DJ 
Hâncu Ionel — preşedintele C.A.R.P. Galaţi  ................................................... GL 
Câinaru Emilian-Petre — preşedintele C.A.R.P. Giurgiu ................................  GR 
Rotaru Constantin — preşedintele C.A.R.P. Motru  ........................................  GJ 
Benedek Emeric — preşedintele C.A.R.P. Miercurea Ciuc .............................  HG 
Finta Bela — preşedintele C.A.R.P. Odorheiu Secuiesc ..................................  HG 
Morariu Ovidiu-Viorel  — preşedintele C.A.R.P. “SPERANŢA” Hunedoara ..... HD 
Kovacs Francisc — preşedintele C.A.R.P. Deva .............................................. HD 
Cruceru Valentin Vasile — preşedintele C.A.R.P. Orăştie ................................ HD 
Panait Dumitru — preşedintele C.A.R.P. Urziceni ............................................. IL 
Ungureanu Elena — preşedintele C.A.R.P. Iaşi  ............................................... IS 
Biţică Radu — preşedintele C.A.R.P. Bragadiru  ............................................... IF 

7 OMENIA 

ORGANIZATORICE 



                                                                                                               Judeţ 
Costan Gheorghe — preşedintele C.A.R.P. Baia Mare  .................................. MM 
Bota Vasile — preşedintele C.A.R.P. Sighetu Marmaţiei  ................................ MM 
Botea Iulian Gigel — preşedintele C.A.R.P. Drobeta Turnu Severin ............... MH 
Horvath Ioan Nicolae — preşedintele C.A.R.P. Sighişoara ............................. MS 
Maior Emil Ioan — preşedintele C.A.R.P. Reghin ............................................ MS 
Pântea Pavel — preşedintele C.A.R.P. Piatra Neamţ ......................................  NT 
Vlădut Ion  — preşedintele C.A.R.P. Roman ...................................................  NT 
Luchian Gheorghe — preşedintele C.A.R.P. Târgu Neamţ  ............................ NT 
Unguraş Veronica — preşedintele C.A.R.P. Caracal ....................................... OT 
Ilinca Aurelian — preşedintele C.A.R.P. Slatina .............................................. OT 
Pascu Ştefan  — preşedintele C.A.R.P. Ploieşti ..............................................  PH 
Caloianu Corneliu — preşedintele C.A.R.P. Câmpina ....................................  PH 
Săvulescu Constantin - preşedintele C.A.R.P. “ARMONIA” Vălenii de Munte  PH 
Ivaşcău Ioan  — preşedintele C.A.R.P. Zalău  .................................................  SJ 
Marişca Lucian — preşedintele C.A.R.P. Satu Mare .......................................  SM 
Vintilă Nicolae — preşedintele C.A.R.P. Sibiu  ................................................  SB 
Savu Dumitru — preşedintele C.A.R.P. Suceava  ...........................................  SV 
Aciubotăriţei Ion  — preşedintele C.A.R.P. Fălticeni  ......................................  SV 
Zavodnic Mihai — preşedintele C.A.R.P. Câmpulung Moldovenesc ...............  SV 
Preoteasa Alexandru — preşedintele C.A.R.P. Alexandria  ............................  TR 
Eana Ioan — preşedintele C.A.R.P. Roşiorii de Vede  .....................................  TR 
Pungă Mihail  — preşedintele C.A.R.P. Timişoara  .........................................  TM 
Mocanu Nicolae — preşedintele C.A.R.P. Tulcea   .........................................  TL 
Pascu Traian — preşedintele C.A.R.P. Vaslui  ................................................. VS 
Mihai Nicolae — preşedintele C.A.R.P. Bârlad ................................................  VS 
Ploscaru Sandu — preşedintele C.A.R.P. Focşani ..........................................  VN 
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REVISTA OMENIA 
 

Preşedinte de onoare - ing. Gheorghe Chioaru 
 

Director – ec. Giorgică Bădărău 
Redactor şef — ec. Ilie Şopandă 
Redactor şef adj. — ec. Cicerone Olivo 
Redactor —  ec. Constantin Antochi 
Redactor —  dr. Laura-Eleni Nedelescu 
Corector — sociolog Ionuţ Ardeleanu 
Tehnoredactor — ing. Vasilică Fălcuţă 

Televiziunea 
online 

OMENIA TV 
Realizator emisiuni 

Lucian Nicolae 
Informaţiile privind componenţa 
organelor de conducere şi a ce-

lor de execuţie ale Federaţiei 
Naţionale OMENIA sunt în con-
formitate cu documentele Con-

gresului din 8 aprilie 2011. 



 Municipiul Piatra Neamţ este un 
oraş de munte situat în nord-estul 
României, fiind unul din cele mai vechi 
oraşe din Moldova, având peste 2.000 
de ani (fostă aşezare geto-dacică). 
Este reşedinţa judeţului Neamţ, iar 
datorită frumuseţii arhitectonice, cât şi 
a reliefului a căpătat denumirea de 
Perla Moldovei. El s-a dezvoltat ca 
aşezare de tip urban încă din secolul al 
XIV-lea, ca urmare a poziţiei sale 
geografice, în care se interferează 
zona montană cu cea subcarpatică şi 
principalele drumuri comerciale ce 
asigură legătura cu Transilvania, văile 
Bistriţei, Siretului şi Trotuşului, precum 
şi cu partea de nord a Moldovei. 
 Primele menţiuni scrise despre 
această aşezare sunt datorate Cronicii 
ruseşti (cca. 1387-1392) şi documen-
telor ocazionate de expediţia regelui 
Sigismund de Luxemburg în Moldova 
în anul 1395. În a doua jumătate a 
secolului al XV-lea, Ştefan cel Mare 
ridică la Piatra Neamţ o curte 

domnească, a cărei primă mărturie 
documentară datează din 20 aprilie 
1491. 
 Din punct de vedere industrial, 
Piatra Neamţ este al doilea centru al 
judeţului, după municipiul Roman, iar 
datorită dezvoltării economice remarca-
bile din ultimul timp a fost declarat şi 
reşedinţa regiunii de dezvoltare nord-
est. Aşezat pe valea râului Bistriţa, la 
ieşirea acestuia dintre munţi, străjuit de 
culmile Pietricica, Cozla, Cernegura, 
Carloman şi Bâtca Doamnei, se bucură 
de toate avantajele unei naturi unice, o 
climă temperat continentală, cu veri 
scurte, răcoroase şi plăcute, ierni 
blânde, fără geruri mari, dar cu zăpadă 
din abundenţă, motiv pentru care a 
constituit o permanentă vatră de locuire. 
 După anul 1960, cursul mijlociu şi 
inferior al râului Bistriţa a fost amenajat 
hidroenergetic prin construirea a 9 lacuri 
de acumulare şi 13 hidrocentrale, cel 
mai mare fiind Izvorul Muntelui. Astfel, a 
d i spă ru t  pe r i co lu l  i nunda ţ i i l o r 

 

9 OMENIA 



devastatoare, dar şi vestitele 
plute care asigurau transportul 

pe râu a materiei prime pentru 
fabricile de cherestea şi de hârtie, 
aspectul Bistriţei s-a schimbat, 
accentuându-se pitorescul regiunii, a 
crescut potenţialul turistic. 
 Se spune că în Piatra Neamţ 
aerul este curat, apa potabilă, 
mâncarea naturală, este linişte, 
drumurile bune, are cel mai frumos 
ştrand din România, telegondolă şi 
telescaun, munţi, lacuri, sărbători care 
păstrează tradiţia, oameni care ştiu să 
se distreze, muzee, galerii de artă şi 
cluburi. Cine nu crede, poate să 
verifice la faţa locului, pentru că o mai 
frumoasă invitaţie de a vizita aceste 
minunate locuri, se pare că nu există. 
 Personalităţi asociate munici-
piului Piatra Neamţ: general Nicolae 
Dăscălescu, politician, a comandat 
Armata a 3-a în 1944 şi Armata a 4-a 
î n  1 9 4 5 ;  Va s i l e  U r e c h e a -
Alexandrescu, istoric şi scriitor român, 
om politic, membru fondator al 
Academiei Române; Calistrat Hogaş, 
scriitor; Vasile Trăistariu, artist plastic; 
Ticu Lăcătuşu, geolog-alpinist; inginer 
Aurel Kober, originar din Drobeta 
Turnu Severin, cel mai mare 
producător de vopseluri din România; 
Draga Olteanu Matei, actriţă, etc. 
 Municipiul Piatra Neamţ este 
înfrăţit cu: Lod şi Kiryat Malakhi din 
Israel; Bergama din Turcia, Alphareta 
din S.U.A., Roanne, Riorges şi 
Villerest din Franţa, Orhei din 
Republica Moldova, Beinasco din 
Italia, Hlyboca din Ucraina, Manilva 
din Spania. Tot aici se află şi 
funcţionează Consulatul onorific al 
Patagoniei. 

 Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Piatra Neamţ are sediul în 
Piatra Neamţ, Piaţa Mihail Kogălniceanu, 
numărul 8, blocul 13, judeţul Neamţ, 
telefon 0233212508. Ea a luat fiinţă la 
data de 9 decembrie 1952 în baza 
Decretului 204/1951 şi a aderat la 
Federaţia Naţională „OMENIA” a C.A.R.P. 
din România la data de 18.10.2000. 
Funcţionează pe baza Legii 540/2002 şi a 
O.G. 26/2000 aprobată prin Legea 
246/2005 şi este înscrisă în Registrul 
Asociaţiilor şi Fundaţiilor aflat la Grefa 
Judecătoriei Piatra-Neamţ. 
 C.A.R.P. Piatra Neamţ este o 
asociaţie civică, persoană juridică de 
drept privat, neguvernamentală, nonprofit 
şi apolitică, cu scop de caritate, de 
întrajutorare mutuală şi de asistenţă 
socială, este autonomă prin structura sa 
de asociaţie cu statut şi organe de 
conducere proprii. 
 Actualul sediu al Casei, situat în plin 
centrul municipiului Piatra Neamţ, a fost 
cumpărat de către C.A.R.P. Piatra Neamţ 
în anul 2001, devenind de atunci 
proprietate a membrilor actuali şi viitori ai 
asociaţiei, după care, în anii 2008 şi 2009, 
prin eforturi investiţionale proprii, a fost 
extins, reamenajat şi modernizat, oferind 
condiţii de lucru civilizate atât pentru 
personalul casei, cât şi pentru membrii 
săi. Aici membrii C.A.R.P. se simt bine şi 
în deplină siguranţă atunci când vin şi 
depun sau primesc diferite sume de bani 
şi au toate motivele să fie mulţumiţi de 
atenţia ce li se acordă, de relaţiile corecte 
dintre lucrătorii Casei şi solicitanţi,  de 
climatul de muncă sănătos şi respectul 
reciproc între ambele părţi. 
 Preşedintele Casei este domnul 
Pavel Pântea care deţine şi funcţia de 
preşedinte al filialei judeţene a Federaţiei 
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Naţionale „OMENIA”. Din Consiliul 
Director mai fac parte domnii Vasile 
Cojocaru şi Petru Cazacu. Contabilul şef 
– director economic este doamna Liliana 
Mungiu, secretar director - executiv este 
doamna Ioana Pătrăşcanu, iar 
preşedintele Comisiei de cenzori este 
doamna Elena Filipescu. 
 C.A.R.P. Piatra Neamţ îş i 
desfăşoară în prezent activitatea pe raza 
teritorială a judeţului Neamţ şi care 
cuprinde municipiul Piatra Neamţ, 

oraşele Bicaz şi Roznov şi 28 localităţi 
rurale (Alexandru cel Bun, Bălăneşti, 
Bicazu Ardelean, Bârgăoani, Bodeşti, 
Borleşti, Davideni, Dobreni, Dochia, 
Dragomireşti, Dumbrava Roşie, Gârcina, 
Girov, Luminiş, Mărgineni, Negreşti, 
Pângăraţi, Piatra Şoimului, Podoleni, 
Războieni, Săvineşti, Slobozia, Ştefan cel 
Mare,Tarcău, Taşca, Tazlău, Tupilaţi şi 
Zăneşti). 
 C.A.R.P. Piatra Neamţ a fost, este 
şi va fi pentru cei aproape 15.000 de 
membri câţi numără în prezent şi la care 
se adaugă mereu alţii noi, un sprijin de 
nădejde, sigur şi statornic prin 
multitudinea mijloacelor şi modalităţilor 
de ajutorare şi întrajutorare mutuală 
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folosite, dintre care menţionăm: 
- împrumuturi rambursabile cu 
dobânzi variabile între 4-16 % pe an, 
fără comisioane sau alte costuri 
suplimentare; împrumuturile se 
solicită şi se acordă începând din 
luna sau chiar din ziua înscrierii ca 
membru, dacă solicitanţii respectivi 
îndeplinesc criteri i le stabil i te;  
cuantumul împrumuturilor poate fi de 
patru ori fondul social depus de 
so l i c i t an t .  Dacă  so l i c i t an tu l 
rambursează împrumutul înainte de 
termenul convenit prin contract, 
dobânda încasată anticipat se 
recalculează, iar diferenţele pentru 
ratele în minus se rest i tuie 
beneficiarului; 
- ajutoare băneşti ocazionale 
nerambursabile se acordă membrilor 
care fac dovada că se află, la un 
moment dat, în situaţii mai dificile din 
punct de vedere material sau al 
sănătăţii, iar celor cu boli foarte 
grave, cu operaţii, amputări, proteze 
sau celor afectaţi de calamităţi 
naturale li se oferă ajutoare băneşti 
excepţionale; 
- ajutoare băneşti pentru tratament, 
constând în compensarea parţială a 
costului biletelor de tratament în 
staţiuni balneo-climaterice, procurate 
de membrii respectivi de la Casa de 
Pensii; 
- ajutoare băneşti în caz de deces, se 
acordă ,  după  caz, persoanei 
desemnate de titular, moştenitorilor 
legali sau persoanei care face 
dovada că a suportat  cheltuielile de 
înmormântare, cuantumul acestor 
ajutoare stabilindu-se în funcţie de 
vechimea ca membru a celui decedat 
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şi de contribuţia lunară depusă 
de acesta; 

- recompense băneşti se acordă 
membrilor ce împlinesc venerabilele 
vârste de 80, 90 şi 100 de ani, precum 
şi cuplurilor care împlinesc 50 de ani 
de căsnicie. 
Extinderea şi modernizarea sediului 
au oferit posibilităţi pentru organizarea 
unor noi activităţi şi servicii în folosul 
membrilor Casei. În prezent, C.A.R.P. 
Piatra Neamţ dispune de: 
- Cabinet de medicină generală şi 
sală de tratamente, în cadrul cărora, 
membrii Casei beneficiază de servicii 
competente şi gratuite – examen 
medical iniţial, electrocardiogramă, 
controlul tensiunii arteriale, controlul 
glicemiei, recomandări către medicul 
specialist, indicaţi i terapeutice, 
tratamente injectabile, pansamente 
etc.; 

- Punct de distribuire, fără adaos 
comercial pentru membrii Casei, a 
medicamente lor,  cea iur i lor, 
suplimentelor alimentare şi altor 
produse naturale din gama 
„Hofigal”, la realizarea cărora firma 
producătoare garantează că foloseşte, 
ca sursă de materii prime, numai 
plante cultivate fără îngrăşăminte 
chimice, erbicide, stimulatori sau alte 

tipuri de tratamente care ar putea să 
impurifice culturile realizate şi, implicit, 
produsele finale; 

 
- Club multifuncţional, dotat cu jocuri de 
şah, table, rummy, televizor, bibliotecă 
ş.a., unde pasionaţii sportului cu mintea 
petrec ore bune de relaxare şi unde pot 
avea loc concursuri, expoziţii şi alte 
activităţi culturale şi de agrement; 
- Atelier de frizerie, unde sunt prestate 
servicii de calitate şi la preţuri reduse cu 
50% pentru membrii Casei. 
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Intrarea în clubul asociaţiei 

Intrarea în cabinetul medical al asociaţiei 

Frizeria şi coaforul asociaţiei 



 Cu mult interes participă membrii 
Casei la întâlnirile lunare cu medicul, 
intitulate „Sfaturi medicale”, în cadrul 
cărora, un binecunoscut şi apreciat medic 
primar de medicină internă prezintă 
expuneri, răspunde pe îndelete la 
întrebările ce i se adresează şi acordă 
îndrumări medicale utile pentru cei 
prezenţi. 
 De reale avantaje şi facilităţi se 
bucură membrii Casei în urma încheierii 
de către C.A.R.P. Piatra Neamţ a unor 
colaborări / parteneriate cu alte 
organizaţii, instituţii sau asociaţii în 
scopul realizării obiectivelor Casei, aşa 
cum sunt: 
- Colaborarea cu Clinica de Diagnostic 
Phoenix Piatra Neamţ - Rezonanţă 
Magnetică, în cadrul căreia medici şi 
asistenţi cu înaltă pregătire de 
specialitate, utilizând o tehnică imagistică 
de vârf, net superioară tehnicilor 
radiologice clasice, asigură, la tarife 
reduse cu 50% pentru membri C.A.R.P. 
Piatra Neamţ examinarea şi detectarea 
cu mare acurateţe a structurilor 
organismului în diverse planuri, a 
modificărilor patologice de la nivelul 
organelor interne abdominale şi pelviene, 
a cordului, muşchilor, creierului, nervilor, 
vaselor şi ţesuturilor moi etc. 
- Colaborarea cu S.C. UKA Pompe 
Funebre Piatra Neamţ, pe baza căreia, 
în afară de ajutoarele în bani acordate de 
Casă urmaşilor legali ai membrilor 
decedaţi, acestora li se oferă cu 
promptitudine, la cerere şi cu preţuri 
reduse, o gamă largă de articole şi 
servicii funerare de care au nevoie. 
 C.A.R.P. Piatra Neamţ colaborează 
în bune condiţii cu autorităţile şi instituţiile 
locale (Consiliul Judeţean, Prefectura, 
Primăria, Direcţia Judeţeană de Muncă, 
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Inspectoratul Teritorial de 
M u n c ă )  ş i  o r g a n i z a ţ i i l e 
neguvernamentale, precum şi cu 
consiliile locale şi primăriile din cele 
30 localităţi unde fiinţează filialele 
Casei, respectându-se autonomia şi 
caracterul apolitic prevăzut de Legea 
540/2002 şi de propriul Statut. 
 C.A.R.P. Piatra Neamţ face 
parte din Consiliul Judeţean Neamţ al 
Persoanelor Vârstnice în cadrul 
căreia deţine, prin reprezentantul său 
ales, funcţia de vicepreşedinte şi 
co laborează  foar te  b ine  cu 
organizaţiile componente ale acestui 
organism judeţean în organizarea 
diferitelor activităţ i  în folosul 
membrilor Casei. 
 Membrii Consiliului Director, ai 
Comisiei de Cenzori, şefii comparti-
mentelor secretariat-administrativ şi 
financiar-contabil, salariaţii C.A.R.P. 
Piatra Neamţ sunt preocupaţi şi 
acţionează împreună, ca o adevărată 
echipă, pentru buna funcţionare a 
modal i tăţ i lor  de ajutorare ş i 
întrajutorare aflate în derulare, pentru 
găsirea şi promovarea a noi mijloace 
de sprijinire a membrilor Casei. 
 La trecerea prin minunatul oraş 
moldovean, Piatra Neamţ, conduce-
rea C.A.R.P. vă invită să zăboviţi aici 
pentru a-i vizita frumuseţile şi să-i 
treceţi pragul pentru un util şi necesar 
schimb de experienţă în organizarea 
activităţilor puse în slujba persoanelor 
vârstnice. 
 

A consemnat,  
ec. Ilie Şopandă 



 Odorheiu Secuiesc (în maghiară 
Székelyudvarhely, în germană Odorhe-
llen) este un municipiu din zona centrală 
a României, care se situează în 
extremitatea sud-estică a depresiunii 
Transilvaniei, mai exact în depresiunea 
submontană care-i poartă numele, de-a 
lungul cursului superior al râului Târnava 
Mare, în medie la o altitudine de 481 m 
deasupra nivelului mării. Asezarea, 
cunoscută odinioară ca „oraşul mamă” al 
Scaunului Odorhei, are o suprafaţă de 
4.779 ha (din care 1.097 ha teren 
intravilan), şi un număr de aproximativ 
37.000 de locuitori. În  prezent, este al 
doilea oraş ca mărime din judeţul 
Harghita şi un important centru în 
dezvoltarea regională şi viaţa econo-
mică, educaţională şi culturală a regiunii.  
 Locuitorii oraşului, aproape 
exclusiv de etnie maghiară, sunt mândri 
de valorile culturale şi economice din 
Odorheiul Secuiesc, respectă şi caută 
să păstreze vii tradiţiile.  
 Descoperirile arheologice atestă 
că imprejurimile Odorheiului Secuiesc 
au fost locuite încă din preistorie. În 
secolul al II-lea, aici s-a construit un 
castru roman unde s-ar fi stabilit soldaţii 
din Cohors I Ubiorum şi Cohors IV 

Britanica. Pe lângă ruinele castrului, 
sub cetatea Székely Támadt, s-au 
descoperit şi ruinele unei băi romane.  
 Secuii „telegdi” din Odorhei sunt 
menţionaţi pentru prima oară într-un 
act care datează din 1224, iar 
denumirea oraşului (Odorhel) apare 
pentru prima dată într-un registru 
papal al zeciuielilor din 1333, iar un an 
mai târziu, Sfântul Scaun, conferă 
localităţii statutul de eparhie.  
 Într-un act emis de principele 
Báthori István, la 12 august 1458, 
oraşul este numit pentru prima oară 
târguşor (oppidium). În secolul al 
XVIII-lea, oraşul a suferit mult de pe 
urma războaielor şi a foametei, însă în 
perioada care a urmat, viaţa 
economică a prosperat din nou.  
Monumentele în stil baroc reflectă bine 
această schimbare: biserica şi 
mănăstirea franciscană ridicată între 
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1712 şi 1779, clădirea veche a 
colegiului reformat (1770-1771), 
biserica reformată şi biserica eparhiei 
romano-catolice (1787-1793).  
 Dezvoltarea rapidă a oraşului se 
reflectă şi în faptul că în anul 1868 s-a 
înfiinţat judecatoria regală. La începutul 
secolului al XX-lea, oraşul, având 
statutul de oraş orânduit de consiliul 
local, este deja centrul cultural şi 
administrativ al judeţului, deşi populaţia 
a scăzut semnificativ în urma emigrării 
şi a Primului Război Mondial – de la 
10.244 la 8.158 de persoane.  
 Odorheiu Secuiesc cuprinde o 
treime din teritoriul judeţului (2.253 
km²), aproape jumătate din localităţile 
judeţene (3 oraşe, 21 comune şi 100 
de sate) şi aproximativ două cincimi din 
populaţia acestuia (121.590 de 
locuitori). Deşi Odorheiul Secuiesc nu 
este centrul administrativ, a reuşit să 
preia câteva dintre sarcinile admi-
nistrative ale reşedinţei de judeţ: aici 
funcţionează Camera de Comerţ, 
Vama, Casa Pedagogilor, etc. 
 Printre cele mai respectate 
instituţii şi organizaţii nonguvernamen-
tale din Odorheiu Secuiesc se numară 
şi Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor. Aceasta a luat fiinţă la 15 
ianuarie 1952 în baza Decretului 
204/1951 şi în scurt timp a devenit cea 
mai reprezentativă asociaţ ie a 
pensionarilor din municipiu şi zonele 
învecinate.  
 Încă din anul 1991, C.A.R.P. 
Odorheiu Secuiesc a aderat la 
Federaţia Naţională Omenia a Caselor 
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor 
d in  Român ia ,  con t r i bu ind  l a 
dezvoltarea spiritului de ajutorare 
reciprocă între persoanele de vârsta a 
treia.  

 În prezent, preşedinte al C.A.R.P. 
Odorheiu Secuiesc este domnul Finta 
Bela, născut la 23 martie 1921 în satul 
Mărtinaşi, comuna Brescu. De profesie 
învăţător, domnul Finta Bela şi-a legat 
destinul de Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor încă din anul 1984, de la 
primul mandat de preşedinte.  
 În conducerea asociaţiei are 
alături membrii Consiliului Director, 
domnii Cezar Frenc, Eszter Lukocs, 
Arpad Marko, dr. Akos Nagy şi Aranko 
Nagy.  

 Eforturile depuse în dezvoltarea 
asociaţiei se regăsesc în cifrele 
grăitoare. Astfel, la 31.12.2010, 
C.A.R.P. Odorheiu Secuiesc avea 8125 
membri în 3 oraşe, cel de reşedinţă, 
Cristuru Secuiesc şi Vlahiţa, 22 de 
comune: Avrameşti, Atid, Brădeşti, 
Căpâlniţa, Corund, Dealu, Dîrjiu, 
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Mereşti, Mugeni, Lupeni, Lueta, 
Mărtiniş, Ocland, Porumbenii Mari, 
Satu Mare, Simoneşti, Praid, Săcel, 
Ulieş, Vârşag, Zetea şi 48 de sate 
aparţinătoare.  
 Fondul social depus de membrii 
asociaţiei este de peste 77.000 lei.  
 În afară de împrumuturile cu 
dobânzi modice oferite membrilor 
pensionari, conducerea C.A.R.P. 
Odorheiu Secuiesc a acordat o 
atenţie deosebită ajutoarelor neram-
bursabile către vârstnicii care 
întâmpină dificultăţi din punct de 
vedere financiar, social, al stării de 
sănătate, şi deci în risc social. Astfel, 
în ultimul an s-au acordat ajutoare în 
bani, în valoare de 9831 lei, şi în 
alimente, în valoare de 6616.  
 Fiind o asociaţie a persoanelor 
vârstnice, conform prevederilor şi 
normelor interne, în ultimul an s-au 
acordat ajutoare de deces în valoare 
de 16.708 lei. 
 Dezvoltarea infrastructurii activi-
tăţilor de creditare, sociale, cultural-
educative şi artistice a reprezentat 
pentru conducerea Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor Odorheiu 
Secuiesc o preocupare intensă pentru 
a putea oferi miilor de membri servicii 
de calitate, adaptate nevoilor 
acestora. În anul 1956 a fost 
achiziţionat sediul principal al 

asociaţiei, care a fost supus unor 
renovări atât la interior, cât şi la exterior, 
fiind în prezent un imobil cu o 
arhitectură deosebită şi  spaţii frumos 
amenajate.  
 Încă din anul 1996, prin fundaţia 
SENECTAS, C.A.R.P. Odoheiu Secuiesc 
şi-a asumat administrarea locuinţelor 
sociale pentru vârstnici, situate în strada 
Drumul Taberei nr. 31 A şi 31 B, având 
la dispoziţie 96 de apartamente oferite 
de primărie. La solicitările C.A.R.P. 
Odorheiu Secuiesc, în baza hotărârii nr. 
27/2008 a Consiliului Local, s-a dat în 
folosinţă gratuit asociaţiei o suprafaţă 
de 130.5 m², situată în spatele blocurilor 
de locuinţe sociale, în scopul amenajării 
unui loc de odihnă pentru pensionari.  

 Manifestând o grijă permanentă 
pentru viaţa spirituală a membrilor, 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
a amenajat încă din anul 1985 o 
bibliotecă proprie care a ajuns la peste 
6000 de volume, iar în anul 1987 a 
înfiinţat muzeul propriu cu exponate 
cioplite în lemn.  
 Pentru rezolvarea problemelor 
curente, asociaţia a achiziţionat un 
autoturism Dacia Logan. În fiecare an, 
Consiliul Director organizează excursii 
la obiective turistice şi pelerinaje la 
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Locuinţele sociale aflate în administrarea 
C.A.R.P. Odorheiu Secuiesc 

Curtea interioara a 
 C.A.R.P. Odorheiu Secuiesc 



lăcaşe de cult. Momente precum 1 
Octombrie, Ziua Internaţională a 
Persoanelor Vârstnice, Ziua Recoltei, 
Revelionul, Ziua Casei, Carnavalul 
Pensionarilor, 1 şi 8 Martie, Ziua 
pedagogilor pensionari sunt aşteptate 
cu deosebit interes de către membrii 
asociaţiei.  
 Aniversarea a 50 de ani de la 
înfiinţare a prilejuit ridicarea unui 
„memorial” în curtea Casei,  care va 
aminti peste vreme tuturor, eforturile 
făcute de actuala generaţie de 
pensionari, în frunte cu domnul Finta 
Bela, pentru semenii lor.  

 Pentru organizarea propriilor 
evenimente, Casa de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor a avut o foarte bună 
colaborare cu primăria Odorheiu 
Secuiesc, Casa de Cultură şi 
Biblioteca Municipală.  
 De asemenea, o colaborare 
fructuoasă s-a realizat, pe plan local şi 
cu diferite organizaţii neguverna-
mentale, parohiile romano-catolică, 
reformată unitară, cercul de prietenie 
româno-maghiară, etc.  
 Pentru bunul mers al activităţilor, 
Consiliul Director are permanent 
alături pe doamna contabil şef Erika 

Tifan, preşedintele Comisiei de 
Cenzori Hajnalka Eva Nagy şi casierii 
Terezia Lorincz la Odorheiu Secuiesc, 
Ileana Berencze şi Francisc Czezar la 
Cristuru Secuiesc, Eva Mathe la 
Vlăhiţa. 

 Preşedintele Asociaţiei C.A.R.P. 
Odorheiu Secuiesc subliniază că un rol 
important în realizarea bunelor relaţii 
pe plan local revine unor persoane 
deosebite precum primarul 
municipiului, domnul Levente Bunta, 
domnul Verestoy Attila, preşedintele 
Fundaţiei Dr Verestoy şi domnul Ioan 
Laslo.  
 C.A.R.P. Odorheiu Secuiesc este 
o organizaţie care se implică în 
rezolvarea problemelor comunităţii 
unde îşi desfăşoară activitatea. 
Asociaţia oferă foarte multe servicii 
sociale pentru persoanele vârstnice, îşi 
înţelege membrii, şi încearcă să le fie 
aproape. În viziunea mea, Casa de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Odorheiu Secuiesc, este exact 
reprezentarea acelui stâlp memorial 
ridicat pentru aniversarea a 50 de 
existenţă....adică un stâlp pentru 
comunitate şi un loc unde se petrec 
lucruri utile şi frumoase în slujba 
vârstnicilor.      
  Ec. Giorgică Bădărău  
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Personalul C.A.R.P. Odorheiu Secuiesc 



 De-a lungul timpului, casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor au 
cunoscut o evoluţie diferită privind 
modul de gestionare a activităţilor 
asociaţiei, fapt care se traduce prin 
particularităţi privind stilul de 
conducere, management şi dezvoltare 
organizaţională, viziune, personalul 
implicat, ş.a.m.d . 
 De la înfiinţarea primelor case de 
ajutor reciproc ale pensionarilor în anul 
1924 (prin Legea Mârzescu) şi până în 
prezent, au existat o multitudine de 
legislaţii care au reglementat funcţion-
area lor; cu toate acestea, asociaţiile 
de tip c.a.r.p. au avut libertatea de a-şi 
stabili reguli interne şi strategii proprii. 
Dar, neexistând o strategie comună de 
dezvoltare, asociaţiile c.a.r.p. şi-au ur-
mărit propriul drum, şi-au fixat obiec-
tive mai mult sau mai puţin îndrazneţe, 
şi-au diversificat serviciile oferite către 
pensionarii în nevoie, sau din contră, 
şi-au menţinut doar acele servicii  care 
sunt comune tuturor caselor de ajutor 
reciproc ale pensionarilor, fără a apela 
la alte mecanisme de protecţie socială 
ale sectorului nonprofit, şi de ce nu, 
ale pieţei libere.  
 Dincolo de limitările evidente 
care pot ţine de numărul de locuitori ai 
zonelor deservite, mediul urban sau 
rural, poziţia geografică, etc, multe din-
tre decalajele care există între casele 
de ajutor reciproc ale pensionarilor 

sunt direct proporţionale cu aceste 
obiective îndrazneţe de a oferi o paletă 
cât mai largă de servicii unui număr 
mai mare de pensionari.  
 Din fericire, contactele dintre aso-
ciaţiile c.a.r.p. s-au intensificat în ultimii 
ani, existând convingerea din partea 
preşedinţilor şi a membrilor Consiliului 
Director că dificultăţile întâmpinate în 
activităţile curente ale organizaţiei tre-
buie discutate, iar modelele de succes 
trebuie replicate pentru a asigura un 
climat optim de dezvoltare. În acest 
sens, un instrument la îndemâna mem-
brilor Biroului Permanent, Comitetului 
Director şi a conducerilor caselor de 
ajutor reciproc ale pensionarilor, şi în 
acelaşi timp desosebit de util, este 
schimbul de experienţă. 
 Schimbul de experienţă fa-
cilitează implementarea unor metode 
mai eficiente de organizare  a muncii, 
de aceea, Federaţia Naţională a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale Pen-
sionarilor va prezenta trimestrial în 
paginile revistei astfel de schimburi de 
experienţă între asociaţiile membre. 
Scopul acestui demers este de a ne 
cunoaşte punctele tari şi punctele 
slabe, şi de a şti unde, cum şi de ce 
trebuie să acţionăm pentru a avea o 
organizaţie prosperă, şi un număr mai 
mare de pensionari care să beneficieze 
de serviciile noastre.  
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Schimburile de experienţă  
între casele de ajutor reciproc  

ale pensionarilor 



Schimb de experienţă la 
Asociaţia C.A.R.P. Ploieşti 

 Casa de Ajutor Reciproc a Pen-
sionarilor Ploieşti este un loc care in-
spiră oamenii de orice vârstă, din pri-
mul moment în care păşeşti în curtea 
sa. Pensionarii roiesc încă de la prima 
ora a dimineţii, unii dintre ei pentru a-şi 
plăti contribuţiile, alţii pentru obţinerea 
unui împrumut, iar alţii pentru a se 
întâlni cu prieteni de-o viaţă, existând 
spaţii frumos amenajate pentru so-
cializare. 

 Într-un astfel de context, la data 
de 18.05.2011 s-a desfăşurat un util 
schimb de experienţă la sediul Aso-
ciaţiei C.A.R.P. Ploieşti, membră a 
Federaţiei Naţionale OMENIA, fiind 
prezenţi şi membrii filialei judeţene 
Prahova, C.A.R.P. Vălenii de Munte şi 
Mizil. Scopul acestui schimb de experi-
enţă, aşa cum a menţionat preşedin-
tele Federaţiei Naţionale OMENIA, 
domnul inginer Gheorghe Chioaru, 
este în primul rând de a vizita cea mai 
mare casă de ajutor reciproc a pen-
sionarilor din Federatie, care de-
serveşte un număr de peste 44.200 de 
membri.  
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 La deschiderea acestui 
schimb de experienţă, preşedintele 
Federaţiei Naţionale OMENIA, domnul 
Gheorghe Chioaru înmânează diplome 
de excelenţă şi onoare persoanelor din 
conducerea  asociaţiei care s-au re-
marcat pentru contribuţia adusă la 
dezvoltarea acestor asociaţii şi la în-
tărirea Federaţiei. Au primit diplome de 
excelenţă domnul preşedinte Pascu 
Ştefan, doamna Denise-Hedie Hornoiu 
– directoarea sucursalei Bancpost  
Prahova pentru contribuţia de excepţie 
în derularea operaţiunilor financiar-
contabile dintre cele două unităţi, 
doamna dr. Gabriela Brăiescu  – con-
silier, domnul Ştefan Nicolae – consil-
ier, domnul Ştefan Ionescu  – consilier, 
domnul Viorel Vasiliu  – preşedintele 
Comisiei de Cenzori. De asemenea, 
au fost acordate diplome de onoare 
pentru angajaţii C.A.R.P. Ploieşti cu 
merite deosebite.  

 În continuare, preşedintele 
C.A.R.P. Ploieşti, domnul economist 
Pascu Ştefan, gazda noastră, prezintă 
activitatea asociaţiei pe care o con-
duce, împreună cu obiectivele de dez-
voltare pe termen scurt şi mediu. 

Participanţii la schimbul de experienţă 

Înmânarea diplomelor  



 Remarcabil este faptul că multe 
dintre spaţiile asociaţiei au fost mo-
dernizate de curând, sau sunt în curs 
de modernizare. Putem menţiona aici 
amenajarea unei săli de spectacol şi a 
unei biblioteci, ambele având 
dimensiuni considerabile, cu spaţii 
generoase,  modernizarea birourilor 
unde îşi desfăşoară activitatea 
personalul asociaţiei, cabinetul medical 
şi biroul de consultanţă juridică.  

 Campania socială “Daţi 1 leu pen-
tru pensionarii săraci” a reprezentat un 
punct central al discuţiilor în cadrul 
acestei vizite. Domnul preşedinte 
Gheorghe Chioaru a prezentat experi-
enţa obţinută în urma primei etape a 
campaniei care s-a desfăşurat pe par-
cursul anului 2010, şi a dorit să sub-
linieze necesitatea unei mobilizări mai 
mari pentru campania din anul 2011, cu 
perspective reale de a ajuta un număr 
important de pensionari cu venituri re-
duse, expuşi riscului social.  
 Şi pentru că prima etapă a cam-
paniei a constituit o experienţă deosebit 
de importantă pentru Federatia Na-
tionala OMENIA, cât şi pentru casele 
de ajutor reciproc ale pensionarilor im-
plicate în strângerea de fonduri, cam-

pania actuală trebuie să cuprindă ele-
mente permanente care să-i asigure 
reuşita.  
 Astfel, echipele din toată ţara im-
plicate în campania socială, trebuie să 
recurgă la metode inovatoare  pentru o 
colectare cât mai eficientă de fonduri, 
şi pentru sensibilizarea opiniei publice 
privind situaţia grea în care se găsesc 
vârstnicii din România. De exemplu, 
se pot organiza  evenimente sub egida 
campaniei sociale “Daţi 1 leu pentru 
pensionarii săraci”: expoziţii, baluri de 
caritate, emisiuni tv şi de radio, acţiuni 
în parcuri sau alte spaţii publice, etc.  
 Discuţiile au continuat în aceeaşi 
manieră deschisă, fiind dezbătută o 
problematică actuală pentru mediul 
asociativ, şi în special pentru casele 
de ajutor reciproc ale pensionarilor, in-
vestiţiile şi accesarea de fonduri euro-
pene.  
 Investiţiile trebuie să fie parte in-
tegrantă a strategiei de dezvoltare, şi 
în acelaşi timp o prioritate pentru con-
ducerea oricărei case de ajutor reci-
proc a pensionarilor. Fie că ne referim 
la achiziţionarea unor microbuze pen-
tru excursiile care se efectuează în 
diferite locaţii de interes turistic cu 
pensionarii membri ai casei de ajutor 
reciproc a pensionarilor, sau dotarea 
cabinetelor medicale cu aparatură, 
amenajarea unor spaţii pentru so-
cializare – Centru de zi, bibliotecă, 
sală de spectacole, şi alte servicii, in-
vestiţiile se traduc într-o diversificare a 
activităţilor asociaţiei pentru sprijinirea 
vârstnicilor.   
 Totodată, domnul preşedinte 
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Gheorghe Chioaru a susţinut că nu 
trebuie neglijate fondurile puse la dis-
poziţie pentru sectorul nonprofit. Acce-
sarea de fonduri europene şi granturi 
poate părea un demers anevoios, 
peste puterile unei case de ajutor re-
ciproc a pensionarilor, însă, cu o 
echipă specializată alături (personalul 
asociaţiei sau o firmă de consultanţă 
contractată) şi cu puţină determinare, 
această problemă poate fi depăşită. 

 Printre exemplele de proiecte cu 
finanţare europeană discutate putem 
aminti construirea unor centre de zi, 
cantine sociale, camine de batrâni, 
etc.  
 La aceeaşi “masă rotundă” au 
fost dezbătute şi alte surse de finan-
ţare pentru casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor, mecanismul “2 la 
suta” conform Codului Fiscal şi sub-
venţiile (Legea 34/1998 şi altele) fiind 
considerate de o importanţă majoră.     
  Toate aceste aspecte prezentate 
mai sus reprezinta trendul ascendent 
în care se înscriu casele de ajutor re-
ciproc ale pensionarilor, dorinţa aces-
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tora de schimbare pentru a fi 
mai flexibile şi mai bine pregătite în 
faţa problemelor sociale din comuni-
tatea în care activează. 

 Schimbarea nu este întotdeauna 
uşoară. Pentru a fi eficientă, ea trebuie 
corect şi atent planificată, asimilată şi 
înţeleasă de toată lumea şi împărtăşită 
de cei care sunt implicaţi în acest 
proces. Pentru că natura umană nu 
răspunde întotdeauna prompt şi pozitiv 
la schimbare, apar blocaje care 
frânează procesul şi implicit calitatea 
acestuia. Atunci, de ce să schimbăm? 
Care sunt riscurile? Cum să facem 
acest lucru cât mai uşor? Când anume 
trebuie iniţiat un proces de schimbare? 
Acestea sunt doar câteva întrebări la 
care trebuie să avem un răspuns când 
dorim dezvoltarea propriilor organizaţii.  
 Experienţa de la Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor Ploieşti este 
foarte importantă pentru noi. Nu numai 
că am vizitat cel mai mare c.a.r.p din 
Federatia Nationala OMENIA, o or-
ganizaţie cu peste 44.200 de membri, 
ci şi o organizaţie în plin proces de 
modernizare şi dezvoltare. Acest fapt 
ne bucură şi ne îndeamnă să felicităm 
sincer conducerea asociaţiei, perso-
nalul implicat, dar şi membrii care se 
mândresc, cu siguranţă, de acest loc 
atât de aproape de sufletul lor.  
 
       

Sociolog  
Ionuţ Ardeleanu  

Domnul preşedinte Ştefan Pascu înmânează  
domnului preşedinte Gheorghe Chioaru, 

 o deosebită diplomă de excelenţă 



I.  Scurt istoric 
 Prima bornă a organizării sindi-
catelor din România a fost marcată la 
Congresul din 16-19 mai 1906, la 3 ani 
după constituirea Uniunii Generale a In-
dustriaşilor din România (UGIR), sub 
denumirea de Uniunea Generală a Sin-
dicatelor din România.  
 Încă din anul 1906, prin Statut şi 
rezoluţiile adoptate, au fost puse bazele 
unităţii sindicale, şi odată cu aceasta, 
patrimoniul sindical devine unitar, este 
naţional, indivizibil şi netransmisibil în 
afara structurii unitare a mişcării sindi-
cale.  
 În ianuarie 1945 s-a înfiinţat Con-
federaţia Generală a Muncii, ca unic sin-
dicat din România, moştenind întregul 
patrimoniu al sindicatelor din perioada 
precedentă. În anul 1966, numele sindi-
catului a fost schimbat în UGSR.  
 UGSR avea peste 7,5 milioane de 
membri, din care astăzi 5 milioane sunt 
pensionari, creatori ai patrimoniului.  
 La data desfiinţării, 25 decembrie 
1989, de fapt a destituirii Consiliului 
Central, UGSR avea în conturi echiva-
lentul a 313 milioane de dolari la BNR şi 
Bancorex. De asemenea, avea în patri-
moniu 51 de case de cultură, 19 cluburi 
sindicale, 17 case de odihnă şi trata-
ment, 34 de sedii, 219 apartamente şi 
19 garsoniere, 37 de garaje cu 89 de 
boxe, 344 de baze sportive şi 8 unităţi 
anexe. După 1990, banii din conturi au 
fost însuşiţi de CNSLR Frăţia, Cartel 
Alfa, BNS şi CSDR. Patrimoniul a fost 

divizat şi administrat de către aceştia, iar 
în parte înstrăinat ilegal.  
 UGSR “s-a reînfiinţat” la data de 9 
februarie 2010 şi a fost recunoscută în in-
stanţa care a dispus înregistrarea organi-
zaţiei în Registrul Special al Tribunalului 
Bucureşti la data de 12 aprilie 2010. De 
fapt, legal nu se desfiinţase niciodată. 
 La data de 04.06.2009, la adunarea 
de constituire a Uniunii Generale a Sindi-
catelor din România fost ales şi Comitetul 
Executiv, din care fac parte: 
• Călinescu Ştefan – preşedinte 
• Iancu Marin – preşedinte executiv 
• Puiu D. Horea – primvicepreşedinte 
• Chioaru Gheorghe – primvicepreşedinte 
• Gheorghe Valentina – preşedinte 
• Zagrai Ştefan – vicepreşedinte 
• Ursu Laurian – vicepreşedinte 
• Henter Gavrilă – vicepreşedinte 
• Anghel Vasile – vicepreşedinte 
• Marin Constantin – vicepreşedinte 
• Paraschiv Maria – vicepreşedinte 
• Rădulescu Petre – vicepreşedinte 
• Butnariu Mihai – vicepreşedinte 
• Dragoş Frumosu – secretar general 
• Ştefănescu Ion – secretar gen. adjunct 
• Ganţă Ioana – secretar 
• Lazăr Florea – secretar 
• Grecu Gheorghe – secretar 
 Apartenenţa la Uniunea Generală a  
Sindicatelor din Romania a celei mai mari 
organizaţii naţionale reprezentative de 
pensionari ,  Federa ţ ia Na ţ ională 
“OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din România, cu peste 
1.400.000 de membri, precum şi alegerea 
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preşedintelui acesteia, domnul ing. 
Gheorghe Chioaru ca primvicepreşe-
dinte, constituie o garanţie că drepturile 
actualilor pensionari, foşti contributori vor 
fi recunoscute.  
 

Statutul UGSR, 
premisă a respectării regulilor democ-
raţiei şi asigurării independenţei faţă 
de partidele politice, organele de stat, 

alte structuri instituţionale politice, 
nonguvernamentale şi patronale.  

 
 Scopul constituirii UGSR, conform 
Statutului, urmăreste: 
Art. 11 – UGSR îşi concepe în mod 
obiectiv scopul activităţii de pe poziţiile 
democraţiei sindicale şi solidarităţii so-
ciale şi, pe această bază, acţionează 
pentru:  
a) Promovarea şi apărarea intereselor 
profesionale, economice, sociale, cul-
turale ale membrilor pe care îi reprezintă; 
b) Realizarea unităţii de acţiune sindicală 
în vederea apărării drepturilor şi libertăţi-
lor fundamentale ale membrilor de sindi-
cat; 
c) Elaborarea unor proiecte de acte nor-
mative care privesc activitatea sindicală, 
socială, economică, profesională şi cul-
turală a membrilor de sindicat; 
d) Negocierea contractului colectiv de 
muncă unic la nivel naţional; 
e) Eliminarea discriminării forţei de 
muncă şi asigurarea egalităţii de şanse şi 
tratament a membrilor săi; 
f) Consacrarea legislativă a protecţiei so-
ciale/speciale pentru beneficiarii ajutoru-
lui de şomaj şi identificarea mijloacelor 
de recalificare a membrilor de sindicat 
aflaţi în situaţia pierderii locului de 
muncă; 

g) Asigurarea asistenţei de spe-
cialitate organizaţiilor sindicale şi mem-
brilor de sindicat privind încheierea, 
executarea şi încetarea contractelor 
colective şi individuale de muncă, salari-
zării şi normării muncii; securităţii şi 
sănătăţii la locul de muncă; asigurărilor 
sociale şi conflictelor de muncă colective 
şi individuale cu persoane fizice şi ju-
ridice;  
h) Constituirea, organizarea şi dezvol-
tarea unui sistem de educaţie sindicală 
prin realizarea unor programe proprii sau 
în colaborare cu organizaţii sindicale şi 
instituţii din ţară şi străinatate; 
i) Efectuarea în intreprinderi şi instituţii a 
unor studii şi analize privitoare la modul 
în care se respectă legislaţia muncii, de 
protecţie şi igiena muncii, condiţiile core-
spunzătoare de lucru şi de viaţă; 
Art. 12 – (1) UGSR, în condiţiile prevă-
zute în statut, poate: 
a) Să sprijine material membrii săi în   
exercitarea profesiunii; 
b) Să constituie case de ajutor proprii; 
c) Să editeze şi să tipărească publicaţii 
proprii, în vederea creşterii nivelului de 
cunoaştere a membrilor săi şi pentru 
apărarea intereselor acestora; 
d) Să infiinţeze şi să administreze, în 
condiţiile legii, în interesul membrilor săi, 
unităţi economico-sociale, comerciale, de 
asigurări, precum şi bancă proprie pentru 
operaţiuni financiare în lei şi valută; 
e) Să constituie fonduri proprii pentru 
ajutorarea membrilor săi; 
f) Să organizeze şi să sprijine material şi 
financiar activitatea sportivă în asociaţii 
şi în cluburi sportive, precum şi activităţi 
cultural-artistice. 
 (2)  În vederea realizării activităţilor 
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prevăzute la alin. (1), UGSR are 
dreptul, în condiţiile legii, la obţinerea de 
credite. 
Art. 13 – UGSR, prin formele şi acţiunile 
specifice activităţii sindicale, solidarizează 
participarea sindicatelor la:  
a) Consolidarea societăţii democratice şi 
respectarea moralei creştine; 
b) Aplicarea şi respectarea Declaraţiei Uni-
versale a Drepturilor Omului şi a altor 
tratate şi convenţii internaţionale referi-
toare la drepturile politice, civile, sociale, 
culturale; 
c) Realizarea deplinei egalităţi în drepturi a 
tuturor cetăţenilor ţării, indiferent de rasă, 
naţionalitate, sex, convingeri politice sau 
religioase, considerând că orice persoană 
trebuie să beneficieze de şanse egale;  
d) Intensificarea activităţii sindicale îm-
potriva corupţiei la toate nivelurile, în toate 
structurile de putere şi social-economice, a 
criminalităţii în general; 
e) Sprijinirea organizaţiilor membre în or-
ganizarea acţiunilor de protest; 
f) Sesizarea Organizaţiei Internaţionale a 
Muncii în situaţia nerespectării de către pa-
tronat şi organele de stat a Recoman-
dărilor şi Convenţiilor Internaţionale ratifi-
cate, a încălcărilor privind drepturile funda-
mentale ale salariaţilor sau a celor care 
produc diminuarea sau devalorizarea plăţii 
muncii. 
g) Sesizarea organizaţiilor naţionale şi in-
ternaţionale în cazul încălcării drepturilor şi 
libertăţilor membrilor de sindicat ai UGSR. 
Art. 14 – În vederea realizării scopului pe 
care UGSR şi l-a propus, va folosi şi va 
apela la mijloace specifice, cum sunt: ne-
gocierea, medierea, concilierea, arbitrajul, 
petiţia, potestul, mitingul, demonstraţia, 
greva.  

 În capitolul V sunt stipulate 
prevederi privind patrimoniul UGSR, 
astfel: 
Art. 60 – (1) Patrimoniul UGSR este 
compus din bunuri mobile şi imobile 
necesare realizării scopului pentru care 
aceasta a fost înfiinţată, astfel: 
a) Bunuri mobile şi imobile dobândite 
de UGSR din venituri proprii sau din 
achiziţionare, donaţii, profitul societăţi-
lor comerciale constituite conform legii 
şi patrimoniului fundaţiilor constituite 
din patrimoniul UGSR;  
b) Cotizaţii lunare ale membrilor Confe-
deraţiei; 
c) Bunurile mobile si imobile dobândite 
în timp de UGSR (conform bilanţului 
contabil din 1966  şi 1989), inclusiv 
cele care derivă din acesta (sediile 
judeţene ale sindicatelor, patrimoniul 
cluburilor şi caselor de cultură, asociaţii 
şi cluburi sportive ale sindicatelor, staţi-
uni balneo-climaterice şi de odihnă, so-
cietăţi comerciale constituite din fon-
durile UGSR, spaţii locative, sediile din 
teritoriu, terenuri, fonduri băneşti.  
Art. 61 – Patrimoniul UGSR este in-
divizibil şi netransmisibil. În afara struc-
turilor afiliate la UGSR, în întregul său 
şi prin intermediul organelor de con-
ducere, va acţiona pentru recuperarea 
în totalitate de la Statul Român a bunu-
rilor imobiliare preluate din patrimoniul 
mişcării sindicale în mod abuziv, pre-
cum şi de la alţi deţinători ai bunurilor 
mişcării sindicale.  
 
 

Declaraţia Program a U.G.S.R., 
un puternic imbold pentru întărirea 

coeziunii şi solidarităţii sociale 
 Declaraţia Program a  Uniunii 
Generale a Sindicatelor din România a 
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fost adoptată la Consiliul Naţional din 
26.07.2010.  
 În ansamblul structurii economice 
şi sociale a unei democraţii reale, Uni-
unea Generală a Sindicatelor din 
România (UGSR) consideră drept obiec-
tiv esenţial reevaluarea rolului individului 
în societate. Coeziunea socială şi cea 
naţională, demnitatea, prosperitatea, li-
bertatea sunt vulnerabile în lipsa unui 
control social împotriva dezechilibrelor şi 
abuzurilor. Din această raţiune, poten-
ţialul creator al producătorilor de bunuri 
materiale şi spirituale, precum şi 
valoarea iniţiativelor trebuie promovată 
şi stimulată, cu respectarea legilor şi în 
strânsă legatură cu guvernarea morală, 
cu accent pe respectarea demnităţii 
umane şi a responsabilităţii sociale.  
 În viziunea Uniunii Generale a Sin-
dicatelor din România, redresarea şi re-
lansarea producţiei materiale în serviciul 
societăţii constituie garanţia consolidării 
şi afirmării unui sistem trainic al demo-
craţiei şi responsabilităţii, iar proiectarea 
dezvoltării societăţii româneşti trebuie să 
aibă în vedere direcţiile strategice ale 
creşterii economice, pornind de la starea 
actuală a industriei, agriculturii, transpor-
tului, comerţului, serviciilor, de la 
cauzele reale ale crizei în care se află 
economia naţională.  
 Obiectivele Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România pentru prezent, 
cât şi pentru viitor, sunt multiple şi cu-
prind toate sferele vieţii sociale. În rân-
durile ce urmează vom prezenta o parte 
dintre acestea, cu precădere pe acelea 
care îşi propun să sprijine pensionarii: 
 -Evaluarea lucidă, realistă a stării 
societăţii româneşti ca o problemă de 

responsabilitate socială majoră în 
care UGSR înţelege să se implice ex-
pres, ca parte componentă a pluralismu-
lui democratic al societăţii; 
 -Eliminarea tuturor formelor de vio-
lenţă şi frustrare economică a tinerilor, 
femeilor şi pensionarilor, marginalizaţi în 
practica relaţiilor sociale; 
 -Redobândirea drepturilor câştigate 
pentru pensionari, asigurarea unor 
creşteri rezonabile a unor venituri din 
pensie care să permiă diminuarea numă-
rului acelora care se află sub limita 
pragului de existenţă umană; 
 -Favorizarea liberei competiţii, 
dublată de asigurarea unei protecţii so-
ciale reale;  
 -Implicarea organizatorică, fermă şi 
consecventă în combaterea abuzului de 
putere şi a corupţiei sub toate formele ei 
de manifestare, din toate domeniile de 
activitate; 
 -Reconsiderarea rolului de arbitru 
pe care statul trebuie să-l aibă în gestio-
narea avuţiei naţionale, simultan cu valo-
rificarea eficientă a proprietăţii publice; 
 -Pronunţarea în favoarea tuturor 
măsurilor politice, guvernamentale şi din 
sfera privată care vizează o dezvoltare 
durabilă a economiei generatoare de 
profit, şi drept urmare relansarea 
economică; 
 -Promovarea conceptelor de redre-
sare, pe lângă sectorul economic şi a ce-
lorlalte ramuri care vizează sănătatea, cu 
accent pe îmbunătăţirea asistenţei medi-
cale, învăţământul, cercetarea ştiinţifică.  
 -Întărirea coeziunii de apărare şi 
consolidare a patrimoniului sindical na-
ţional conform prevederilor statutului 
Confederaţiei Generale a Muncii (CGM) 
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adoptat la Congresul din 1945, pre-
luat la schimbarea denumirii în Uniunea 
Generală a Sindicatelor din România 
(UGSR) la Congresul din mai 1966 şi 
menţinute până în prezent, potrivit cărora 
patrimoniul sindical este indivizibil şi nu 
poate fi înstrăinat, crearea lui fiind in-
disolubil legată de aportul în timp a unor 
întregi generaţii de salariaţi, membri de 
sindicat. În acest context, UGSR se pro-
nunţă fără rezerve pentru dreptul legitim 
al organizaţiilor pensionarilor din România 
la gestionarea acestui patrimoniu cu re-
spectarea reglementărilor legale pentru 
adevăratul şi de necontestat motiv, re-
spectiv acela că pensionarii de azi sunt 
cei care au contribuit la crearea acestui 
patrimoniu.  
 - Dreptul pensionarilor de a trăi de-
cent, conştienţi fiind că pensia este drep-
tul de proprietate dobândit de fiecare pen-
sionar în viaţa activă, pentru care a plătit 
potrivit principiului contributivităţii şi tre-
buie să-şi primească pensia legal stabilită, 
fără ca factorii guvernamentali dintr-o pe-
rioadă sau alta să intervină în diminuarea 
sau impozitarea acestor drepturi rezultate 
din pensie.  
 - Pentru reprezentarea pensiona-
rilor în raporturile cu Guvernul şi celelalte 
structuri decizionale, prin art. 77 din Statu-
tul UGSR, se prevede că organizaţiile 
judeţene şi centrale ale pensionarilor legal 
constituite, se pot afilia la UGSR, dacă re-
cunosc Statutul şi Declaraţia Program:  
 - asigurarea unui cadru democratic 
de luare a deciziilor prin creşterea gradu-
lui de reprezentare a tuturor cetăţenilor, 
inclusiv a pensionarilor; 
 - dezvoltarea instituţiilor de utilitate 
publică destinate pensionarilor, cu accent 
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pe îmbunătăţirea condiţiilor din 
caminele pentru bătrâni;  
 Uniunea Naţională a Sindicate-
lor din România dedică un întreg 
capitol din Declaraţia Program so-
cietăţii civile şi pensionarilor, şi drep-
tului acestora din urmă la integrarea 
în structurile sindicale.  Se recuno-
aşte astfel prin Statut dreptul legitim 
al pensionarilor de a se grupa în sin-
dicate şi de a avea o bună conlucrare 
cu sindicatele din sfera activă a so-
cietăţii. Este motivul pentru care 
UGSR consideră că structurile pen-
sionarilor trebuie să fie reprezenta-
tive ca entităţi distincte în organis-
mele statului, şi în primul rând în 
Consiliul Economic şi Social (CES), 
cu dreptul de a fi consultate şi a fi 
reprezentate în comisiile de speciali-
tate ale Guvernului şi Parlamentului, 
atunci când urmează să se ia decizii 
cu privire la pensii şi pensionari.  
 UGSR, organizaţie sindicală 
de tip confederativ, recunoaşte 
fără rezerve că patrimoniul sindi-
cal a fost constituit cu aportul ge-
neraţiilor de salariaţi prin cotizaţia 
lunară, până în anul 1990, o bună 
parte dintre aceştia fiind pension-
narii de astăzi. Pornind de la acest 
fapt de necontestat, se recunoaşte 
şi se susţine dreptul organizaţiilor 
reprezentative ale pensionarilor 
legal constituite de a participa la 
gestionarea patrimoniului sindical. 
  
  Redacţia 



Informaţii generale  
 Fiecare consumator trebuie să 
ştie că, înainte de a achiziţiona un pro-
dus alimentar, este necesar să se pro-
tejeze singur împotriva riscului de a 
cumpăra un aliment care îi poate pune 
viaţa în pericol, sănătatea sau 
interesele legitime.  
 Ca atare, în primul rând trebuie 
să aleagă locaţia de unde să-şi facă 
cumpărăturile. Pentru a fi siguri că vor 
cumpăra alimente verificate din punct 
de vedere al calităţii şi salubrităţii, este 
absolut necesar să achiziţionăm ali-
mente numai din locuri autorizate – 
pieţe agroalimentare, magazine sau 
hypermarket-uri cu raioane speciali-
zate, prevăzute cu dotarea necesară 
depozitării şi comercializării produselor 
alimentare, evitându-se achiziţionarea 
acestora de pe marginea străzii sau în 
afara pieţelor. 
  
 Obligaţiile consumatorului 

Să verifice eticheta, pentru a vedea 
compoziţia acestuia, termenul de val-
abilitate, condiţiile de depozitare, data 
producţiei/ambalării, numele şi adresa 
producătorului/importatorului, iar la 
carne, să fie prezentă ştampila sanitară 
veterinară; 

•Să verifice integritatea ambalajului, 
salubritatea şi etanşeitatea acestuia 
care să-i asigure protecţia necesară 
păstrării caracteristicilor calitative până 
la consumul final; 

•Să verifice respectarea regimului 
termic impus de producător, la ex-
punerea spre vânzare a produselor 
uşor perisabile prin păstrarea aces-
tora în spaţii frigorifice care să asig-
ure temperaturile specifice şi condi-
ţiile de păstrare specificate pe 
eticheta produselor alimentare de 
origine animală, până în momentul 
consumului. Nu se vor cumpăra pro-
duse congelate care indică supune-
rea produselor la decongelări şi con-
gelari repetate; 

•Să verifice respectarea eventualei 
promoţii în care este vândut acesta, 
respectiv dacă discount-ul declarat 
este real şi se regăşeşte în bonul de 
la casa de marcat; 

•Să anunţe autorităţile sanitare ve-
terinare atunci când un produs de 
origine animală cumpărat nu este 
corespunzător din punct de vedere 
organoleptic sau prezintă unele vicii/
neconformităţi; 

•Să anunţe Comisariatul pentru 
Protecţia Consumatorilor în cazul în 
care sunt nemulţumiţi de alimentele 
achiziţionate sau constată deficienţe 
în ceea ce priveşte modul de ex-
punere şi calitatea produselor alimen-
tare; 

•Să anunţe Direcţia de Sănătate 
Publică în cazul în care sesizează în 
diferite unităţi comerciale sau de ali-
mentaţie publică, încălcarea normelor 
de igienă sau alimente necorespun-
zătoare.  
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INFORMAŢII SPECIFICE PE TIPURI 
DE PRODUSE AGROALIMENTARE 
 

Comercializarea ouălor 
 Pentru a fi consumate în condiţii 
sigure, ouăle trebuie să fie marcate ast-
fel: 

•Marcaje privind categoria. Se 
comercializează numai ouă aparţinând 
categoriei A  şi B şi se specifică numă-
rul distinct al producătorului, numărul 
de identificare al centrului de ambalare, 
data durabilităţii minimale (ziua şi luna); 

•Marcaje privind metoda de creştere 
a păsărilor (ouă provenite de la găini 
crescute în aer liber, în hale la sol, în 
baterii). 
 Ouăle proaspete prezintă albuşul 
de culoare albă spre roz deschis, iar 
gălbenuşul de culoare galben deschis 
până la roşiatic, sferic, aşezat central şi 
separat de albuş. La ouăle vechi dis-
pare separarea dintre albuş şi gălbe-
nuş, acesta din urmă devenind mobil cu 
formă neregulată, uneori fixându-se de 
partea internă a cojii; pot fi observate 
pe faţa internă a cojii pete de culoare 
închisă, produse de diferite mucegaiuri 
sau bacterii. 
 

Comercializarea 
 legumelor şi fructelor  

 Fructele şi legumele în stare 
proaspătă, comercializate de către 
agenţii economici, trebuie să înde-
plinească standardele de calitate prevă-
zute în regulamentele comunitare.  
 Toţi agenţii economici trebuie să 
respecte conceptul de calitate al pro-

duselor proaspete prezente la vânzare, 
respectând caracteristicile vizuale 
(prospeţime, culoare, formă, calibru, 
etc) corespunzătoare categoriei de cali-
tate cu care sunt comercializate, cât şi 
condiţ ionare (sortare, ambalare, 
etichetare şi prezentare).  
 Toate categoriile de legume şi 
fructe supuse comercializării trebuie să 
fie intacte, sănătoase, cu aspect proas-
păt, curate, bine dezvoltate, fără pa-
raziţi sau vătămări provocate prin 
tehnologie sau manipulare, fără vătă-
mări provocate de îngheţ, sau leziuni 
ale epidermei.  
 Agenţii economici care comercia-
lizează fructe şi legume în stare proas-
pătă sunt obligaţi ca pe eticheta de 
identificare a produselor prezente în 
standul de comercializare să inscrip-
ţioneze vizibil şi lizibil sortimentul, cali-
tatea produsului, ţara de provenienţă 
conform facturii fiscale de achiziţie, sau 
în conformitate cu inscripţionările aflate 
pe ambalajul original.  
 

Comercializarea 
 produselor ecologice 

 Unul dintre principalele scopuri 
ale agriculturii ecologice este produce-
rea unor tipuri de produse agricole şi 
alimentare proaspete şi autentice, prin 
procese create să respecte natura şi 
sistemele acesteia. Referitor la 
etichetarea produselor alimentare 
ecologice, consumatorul trebuie să 
cunoască următoarele aspecte:  
-este interzisă utilizarea organismelor 
modificate genetic (OMG-uri şi deri-
vatele acestora), a pesticidelor de 
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sinteza, a stimulatorilor şi regulatorilor 
de creştere, a hormonilor şi a antibioti-
celor în etapa de producţie la fermă; 
-este restricţionată folosirea aditivilor, a 
substanţelor complementare şi a sub-
stanţelor chimice de sinteză, în etapele 
de fabricaţie a produselor ecologice.  
 Eticheta produsului alimentar 
ecologic trebuie să conţină, în plus, ur-
mătoarele menţiuni: “produs ecologic”, 
referire la producţia ecologică, sigla 
“AB”, numele şi codul organismului de 
inspecţie şi certificare care a efectuat 
inspecţia şi a eliberat certificatul de 
“produs ecologic”. Sigla “AB” ga-
rantează că produsul, astfel etichetat, 
provine din agricultură ecologică şi că 
este certificat.  
 

Comercializarea 
 produselor tradiţionale  

 Produsul tradiţional trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii: 
-să fie obţinut din materii prime tradi-
ţionale; 
-să prezinte o compoziţie tradiţională 
sau un mod de producţie care reflectă 
un procedeu tehnologic de producţie 
tradiţional; 
-să exprime tradiţionalitatea, adică se 
distinge în mod clar de alte produse 
similare, prin elemente sau un ansam-
blu de elemente specifice;  
 De asemenea, eticheta produsu-
lui tradiţional trebuie să conţină urmă-
toarele menţiuni: 
-numele şi adresa producătorului; 
-denumirea produsului (conform cu   
atestatul obţinut); 
-produs “tradiţional”; 

-metoda de producţie tradiţională; 
-greutatea netă; 
-ingredientele, în ordinea descrescă-
toare a cantităţii din reţetă; 
-condiţii de păstrare; 
-data fabricaţiei şi termenul de valabili-
tate; 
-alergenii (conform HG nr. 751/2008). 
 

Comercializarea 
 vinului de masa în vrac 

 Comercializarea vinului de masă 
în vrac se face exclusiv în spaţii comer-
ciale autorizate în acest scop, care să 
asigure menţinerea caracteristicilor 
fizico-chimice şi organoleptice ale vinu-
lui.  Spaţiile comerciale cu această 
destinatie trebuie să îndeplinească 
condiţiile de igienă corespunzătoare, 
precum şi următoarele condiţii minime 
de dotare: 
-sistem de ventilaţie; 
-sistem de alimentare şi canalizare; 
-pardoseală din materiale minerale; 
-vase confecţionate din material care nu 
contribuie la deprecierea produsului de-
pozitat. 
 Expunerea spre vânzare a vinu-
rilor cu denumire de origine controlată, 
a vinurilor cu indicaţie geografică, a ce-
lor spumoase şi spumante, a vinurilor 
licoroase şi băuturilor pe bază de must 
şi vin se poate face numai în formă îm-
buteliată.  
 La etichetarea produselor vitivini-
cole se utilizează indicaţii obligatorii şi 
indicaţii facultative după cum urmează:  
1. Denumirea la vânzare compusă din: 
-menţiunea “vin de masă” însoţită de 
menţiunea “produs în România”, 
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“produs în UE”, “vin obţinut 
în….din struguri recoltaţi din….”; 
-men ţ i unea  “v in  cu  ind ica ţ i e 
geografică”; 
-numele denumirii de origine controlată 
însoţită de una din sintagmele DOC-
CMD, DOC-CT, DOC-CIB, exprimate 
prescurtat sau explicit, o menţiune tra-
diţională specifică; 
-menţiunea “vin licoros”, numele denu-
mirii de origine controlată. 
2. Metoda de producţie. 
3. Volumul nominal. 
4. Tipul produsului în funcţie de 
conţinutul de zahăr. 
5.Tăria alcoolică dobândită - în volume. 
6.  Numele exportatorulu i  sau 
îmbuteliatorului. 
7. Numărul lotului - permite identifi-
carea datei îmbutelierii. 
8. Menţiunea: conţine sulfiţi.  
 

Comercializarea 
 pâinii şi a produselor de panificaţie 

 În structurile de vânzare a pâinii 
şi a produselor de panificaţie neamba-
late sau preambalate conform art. 11,  
alin. 3) din OUG 12/2006, se afişează 
obligatoriu pe eticheta de raft urma-
toarele: 
-denumirea furnizorului de pâine; 
-denumirea sortimentelor; 
-preţul de vânzare al acestora exprimat 
în lei/kg şi lei/bucată. 
 

Marca  
sanitară veterinară a cărnurilor 

 Marcarea cărnii şi a organelor 
destinate consumului pe piaţa internă 
se efectuează cu o ştampilă de formă 

ovală sau rotundă, cu diametrul de 3,5 
cm. 
 Ştampila rotundă cuprinde urmă-
toarele informaţii inscripţionate cu 
caractere lizibile:  
-în partea superioară: numele ţării cu 
majuscule; 
-în centru: codul judeţului, urmat fără 
întrerupere de numărul de autorizare 
(aprobare) sanitară veterinară a unităţii; 
 Imediat sub aceasta se înscrie 
numărul de identificare al medicului ve-
terinar care a efectuat inspecţia.  
-în partea inferioară: menţiunea 
“CONTROLAT SANITAR VETERINAR” 
cu majuscule. 
 

Diferenţe între tipuri de carne  
Miel şi Câine  

 Diferenţe între carnea de miel şi 
carnea de câine: faţă de oaie, carcasa 
de câine are configuraţia corpului şi a 
regiunilor musculare mai lungi, carcasa 
de oaie fiind mai scurtă şi mai 
grosolană, iar grăsimea se depune şi 
subcutanat (miros caracteristic care se 
accentuează la fierbere).  
 Din punct de vedere organoleptic, 
carnea de câine are culoare roşu-închis 
şi un miros caracteristic, neplăcut, cu 
fibra musculară fină şi consistenţă 
moale, grăsimea este albă cenusie, 
uleioasă şi nu se întăreşte după răcire. 
 La oaie, numărul de vertebre sa-
crale este de 5, iar la câine este de 3, 
osul sacrum la oaie este lung, iar la 
câine este scurt, aproape pătrat.  
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Peşte congelat  
 Peştele bine congelat emite la 
lovire un sunet clar, ceea ce indică o 
îngheţare uniformă. Peştele congelat 
trebuie să prezinte gura închisă, ochii 
exoftalmici, solzi strălucitori şi piele 
lucioasă. Dacă în momentul conge-
lării, peştele nu s-a aflat în stare 
proaspătă, se constată gura între-
dechisă, ochii înfundaţi în orbite, solzii 
şi pielea întunecate.  
 

Peşte refrigerat 
 La peştele proaspăt, ochii sunt 
proeminenţi sau la nivelul orbitelor, cu 
corneea transparentă sau uşor mată, 
iar la cel alterat, ochii sunt înfundaţi în 
orbite, cu corneea complet mată.  
 La peştele proaspat, branhiile 
sunt roşii, cu nuante caracteristice 
speciei, fără miros, cu operculi elastici 
şi bine lipiţi de branhii, la cel alterat, 
branhiile sunt de culoare murdară, 
acoperite cu mucus abundent, cu mi-
ros de putrefacţie, operculii îndepărtaţi 
de branhii.  
 Pielea şi solzii la peştele proas-
păt sunt de culoare naturală, lucioasă, 
sau puţin mată, solzii sunt bine prinşi 
în piele. La peştele alterat, suprafaţa 
pielii este acoperită cu mucus urât mi-
rositor, solzii întunecaţi şi se desprind 
cu uşurinţă.  
 Musculatura la peştele proaspat 
este tare, elastică, nu se formează 
amprenta la apăsare, bine legată de 
oase, de culoare cenuşie, albă sau 
uşor roz, în funcţie de specie. La 
peştele alterat, musculatura este 
moale, amprentele formate nu mai 

revin la normal, iar culoarea este 
cenuşie.  
 

Laptele şi produsele lactate 
 Laptele se prezintă sub forma 
unui lichid omogen, lipsit de impurităţi 
vizibile şi de sediment, miros şi gust 
plăcut, dulceag, caracteristic laptelui 
proaspăt, fără gust sau miros străin; 
pentru laptele pasteurizat, se admite 
gust (uşor) de fiert.  
 Brânzeturi – aspectul unei mase 
omogene, având consistenţa specifică 
în funcţie de sortiment (moale, un-
toasă, tare, nesfărâmicioasă), culoarea 
trebuie să fie uniformă, atât la su-
prafaţa cât şi în profunzime. Aroma şi 
gustul trebuie să fie plăcute, caracteris-
tice sortimentului.  
 Producătorul trebuie să ofere 
consumatorului date privind identitatea 
producătorului, sortimentului de produs 
şi data obţinerii produsului, înscrise pe 
o etichetă ataşată pe ambalaj.  
 Expunerea produselor trebuie să 
se facă în vitrine, în recipiente confec-
ţionate din materiale necorodabile, 
uşor de curăţat şi igienizat (plastic, ce-
ramic, etc). Comercializarea brân-
zeturilor trebuie să se facă în ambalaje 
de unică folosinţă (pungi din plastic sau 
hârtie cerată de uz alimentar). 
 

Material pus la dispoziţie de  
preşedintele Consiliului Persoanelor 

Vârstnice Sector 5 
domnul Constantin Covaci 
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 Proximitatea se realizează prin 
asigurarea unui parteneriat între poliţie, 
pe de o parte, şi cetăţeni, autorităţi 
publice locale, autorităţi judecătoreşti, 
instituţii publice deconcentrate, unităţi 
şcolare, biserică, medii de afaceri, 
organizaţii neguvernamentale etc, pe 
de altă parte, în scopul rezolvării 
operative a problemelor cu impact 
direct asupra vieţii sociale, al creării 
unui climat de siguranţă civică şi 
îmbunătăţirea calităţii vieţii.  
 Poliţia de Proximitate este 
implementată deja în mai multe state 
europene, din necesitatea de a-i 
apropia pe oamenii legii cât mai mult 
de comunităţi, de membrii acestora. În 
toate ţările vestice şi în majoritatea 
ţărilor din Europa de Est, acolo unde 
legătura dintre poliţie şi societate s-a 
dovedit că nu mai este destul de 
puternică, s-a implementat cu succes 
conceptul de ″poliţie de proximitate″. 
 Printre activităţile cele mai 
importante ale Poliţiei de Proximitate 
putem enumera: 
•purtarea unui dialog constructiv pentru 
a stabili o colaborare eficientă între 
poliţie şi membrii comunităţii; 
•acordarea de consiliere pentru 
protecţia şi siguranţa cetăţenilor, a 
familiei şi a bunurilor pe care aceştia le 
deţin; 
•a s c u l t a r e a  p r o b l e m e l o r  ş i 
manifestarea interesului pentru 
rezolvarea legală a acestora; 
•medierea şi aplanarea conflictelor 

dintre cetăţeni pentru rezolvarea 
paşnică a neînţelegerilor dintre aceştia; 
•ajutorarea copiilor şi persoanelor 
vârstnice aflate în pericol, precum şi a 
cetăţenilor care pot deveni victime ale 
infractorilor; 
•cooperarea cu factorii responsabili din 
cadrul autorităţilor publice, mass-
media, organizaţiilor neguvernamentale 
şi jandarmeriei pentru a acţiona 
împreună în scopul cunoaşterii stării de 
spirit a populaţiei şi pentru prevenirea 
faptelor antisociale. 
 Poliţistul de proximitate este o 
persoană care asigură ordinea şi 
securitatea unei zone bine definite. El 
favorizează, prin comportamentul şi 
prezenţa sa, o apropiere dintre poliţie şi 
populaţie, devenind un element esenţial 
în evoluţia favorabilă a poliţiei în 
relaţiile cu comunitatea, demonstrând 
că această instituţie este un prestator 
de servicii de siguranţă pentru cetăţeni. 
 Poliţistul de proximitate are, în 
principal, următoarele atribuţii:  

•să cunoască locuitorii dintr-o anumită 
comunitate sub aspectul numărului, 
structurii, obiceiurilor şi tradiţiilor cu 
caracter local, domiciliului şi reşedinţei;  

•este prezent în fiecare zi minim 6 ore 
în zona repartizată pentru ca cetăţenii 
să îl poată aborda;  

•stabileşte contacte permanente cu 
admin is t ra to r i i  asoc ia ţ i i l o r  de 
proprietari, persoanele din conducerea 
unităţilor de învăţământ, societăţilor 
comerciale, ONG-urilor, administraţiei 
publice locale pentru identificarea 
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factorilor de risc privind ordinea publică 
şi siguranţa cetăţenilor şi stabileşte 
măsuri comune de prevenire şi 
combatere a faptelor antisociale; 

•participă la şedinţele asociaţiilor de 
proprietari şi la alte evenimente din 
cartier;  

•consiliază cetăţenii care fac parte 
din categoriile cu grad înalt de risc din 
punct de vedere al victimizării şi 
abuzului;  

•mediază  ş i  rezolvă  amiabi l 
conflictele interumane;  

•formează sau participă la ateliere de 
informare, care au ca obiect de 
activitate îmbunătăţirea siguranţei 
publice şi personale; 

•atrage şi mobilizează cetăţenii în 
derularea unor programe de prevenire 
a criminalităţii pe bază de voluntariat; 

•rezolvă reclamaţiile şi sesizările 
cetăţeni lor  care pr ivesc stă r i 
conflictuale, tulburarea liniştii publice în 
unităţile de învăţământ, asociaţii de 
locatari, societăţi comerciale etc, fapte 
antisociale ale căror victime sunt 
persoane cu probleme sociale (minori, 
persoane vârstnice, persoane cu 
handicap); 

•colaborează cu mass-media pentru 
ameliorarea siguran ţei publice; 
efectuează acte de constatare şi 
s a n c ţ i o n a r e  n u m a i  î n  c a z u l 
infracţiunilor şi contravenţiilor flagrante; 

•întreţine permanent relaţii de 
colaborare cu poliţiştii din formaţiunile 
operative privind evoluţia situaţiei 
operative din sectorul de activitate, ţine 
z i ln ic  ev iden ţa even imente lo r 
înregistrate şi prezintă conducerii 

rapoarte privind activităţi le 
desfăşurate, problemele cu care se 
confruntă populaţia şi propuneri de 
îmbunătăţire a activităţii; 

•zilnic analizează evenimentele 
înregistrate în sectorul repartizat, pe 
care le prezintă şefilor şi le evidenţiază 
pe harta criminogenă. 
 

În ce situaţii te poate ajuta 
 poliţistul de proximitate?  

•În orice problemă ai avea cu vecinii, 
a cărei rezolvare nu pare a fi uşor de 
găsit. Trebuie ştiut că politiştii de 
proximitate sunt instruiţi tocmai pentru a 
deveni buni mediatori, de a şti cum să 
rezolve conflictele fără a ţine parte cuiva 
în particular. De altfel, ei au acces la 
unele informaţii pe care noi nu le 
cunoaştem, acţionând în consecinţă. 

•Dacă te confrunţ i cu situaţ i i 
neplăcute cum ar fi abuz verbal, fizic, 
acte de violenţă, furt, etc, cel mai bine 
ar fi sa contactezi poliţistul de 
proximitate. În general, administratorii 
de bloc ştiu numărul de telefon pe care 
trebuie sa îl cunoşti şi tu. Dacă nu, 
apelează numărul de urgenţă 112, 
facând cunoscută problema ta. 

•Dacă ai fost martorul unor episoade 
legate de violenţă stradală sau familială, 
traficul de droguri, carne vie sau alte 
incidente.  

 Poliţiştii de proximitate informează 
persoanele vârstnice pentru a preveni 
victimizarea acestora şi promovează 
următoarele măsuri de siguranţă 
personală: 

•Nu lăsaţi valori (bani, telefoane 
mobile, bijuterii) expuse la vedere în 

SFATURI UTILE 

33 OMENIA 



bagajele personale! 
•Nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice 

de indivizi care oferă spre vânzare 
d iverse produse (PUTEŢ I  F I 
PĂCĂLIŢI) ! 

•La intrarea în imobil fiţi foarte atenţi 
pentru a observa dacă în hol sau în 
zonele întunecate se află persoane 
suspecte, pretabile la comiterea de 
infracţiuni, nu staţi cu spatele spre 
aceste locuri; nici măcar atunci când 
deschideţi sau încuiaţi uşa nu trebuie 
să pierdeţi din vedere aceste lucruri. 

•Nu daţi relaţii cu privire la obiectele 
de valoare pe care le deţineţi în 
locuinţă sau cu privire la vecinii 
dumneavoastră! 

•Nu primiţi în locuinţa dumneavoastră 
persoane necunoscute, sub pretextul 
că vor să vă ajute la treburile 
gospodăreşti, că vor să vândă diverse 
obiecte, că sunt de la firme de gaz, 
electricitate, telefonie, că sunt din altă 
localitate şi din cauza unor evenimente 
(accidente rutiere, rude internate în 
spital, furtul banilor şi al documentelor 
personale, etc.), vă propun să le 
împrumutaţi bani în schimbul unor 
bijuterii sau sume în valută pentru a 
ieşi din impas sau să le primiţi în 
g a z dă !  ACESTE PERSOANE 
P R O F I T Ă  D E  B U N Ă TAT E A 
DUMNEAVOASTRĂ ŞI VĂ SUSTRAG 
BUNURILE DE VALOARE ÎNTR-UN 
MOMENT DE NEATENŢIE!  

•Evitaţi discuţiiile contradictorii cu 
persoanele necunoscute, irascibile sau 
în stare de ebrietate! 
 Aşadar, în ceea ce priveşte 
protecţia persoanelor vârstnice, 

poliţistul de proximitate este puntea de 
legătură între acestea şi instituţiile 
cărora le revine responsabilitatea să le 
soluţioneze drepturile şi interesele 
legitime, mediază şi rezolvă conflictele 
în mod paşnic, ajută persoanele 
vârstnice să se ferească de infractori şi 
îi sfătuieşte cum să procedeze pentru a 
nu deveni victime, oferă consiliere pe 
probleme cetăţeneşti, preia plângerile 
vârstnicilor (telefonic sau în scris) şi se 
preocupă pentru soluţionarea favorabilă 
a acestora. 
 Raportul ideal dintre numărul de 
poliţişti de proximitate şi numărul de 
locuitori este de 1 poliţist la 10.000 
până la 12.000 de locuitori. Raportul 
maxim acceptat ar fi de un poliţist de 
proximitate la 15.000 de locuitori.  
 

Activităţi concrete realizate 
 de către politiştii de proximitate în 

interesul persoanelor vârstnice  
 Participarea la şedinţele organi-
zate de consiliile persoanelor vârstnice 
pentru a le informa în legatură cu prob-
lemele cu care se confruntă vârstnicii, 
şi totodată pentru a expune principalele 
infracţiuni care au avut loc şi i-au afec-
tat.  
 Identificarea şi ajutorarea vârstni-
cilor rămaşi fără adăpost şi etichetaţi ca 
“bătrânii străzii”; identificarea per-
soanelor vârstnice care au nevoie de 
hrană şi îngrijire medicală la domiciliu, 
îndrumarea lor către instituţiile speciali-
zate de profil.  
 Consilierea şi pregătirea antiin-
fracţională a persoanelor care sunt po-
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tenţiale victime. În colaborarea cu con-
siliile judeţene şi sectoarele municipiu-
lui Bucureşti au fost informate şi re-
sponsabilizate persoanele vârstnice în 
legatură cu măsurile de autoprotecţie. 
În acest scop s-au efectuat deplasări în 
teren ale poliţiştilor, împreună cu mem-
bri ai consiliilor judeţene ale per-
soanelor vârstnice pentru aplanarea 
conflictelor, păstrarea ordinii şi liniştei 
publice.  
 Semnalarea modalităţilor de pre-
venire a producerii infracţionalităţii stra-
dale, a accidentelor de circulaţie, de 
preîntâmpinare a furturilor din locuinţe 
(asigurarea locuinţei, să nu primească 
persoane străine, să nu se păstreze în 
locuinţă valori, s.a.m.d.), de prevenire 
a infracţiunilor violente, de evitare a 
situaţiilor de risc.  
 Depistarea persoanelor care 
aveau nevoie de ajutor: cazuri de agre-
siune stradală, neîntelegeri în bloc, ca-
zuri de furt, precum şi cazuri de poten-
ţiale victime care au fost consiliate din 
punct de vedere antivictimal şi infor-
mate cu privire la normele de convie-
ţuire socială.  
 Desfăşurarea activităţii de consil-
iere a persoanelor vârstnice care locui-
esc singure, în case izolate, care dis-
pun de sume mari de bani, care au o 
situaţie socială precară şi prezintă risc 
victimal.  
 Identificarea principalelor zone 
de risc din punct de vedere al violenţei 
şi stabilirea măsurilor de intensificare a 
controalelor, în special în timpul nopţii, 
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pentru scăderea numărului de infracţi-
uni.  
 Efectuarea unor demersuri pentru 
asigurarea iluminatului public în car-
tierele mărginaşe în care au fost identifi-
cate persoane vârstnice, potenţiale vic-
time.  
 Rezolvarea sesizărilor legate în 
principal de tulburarea liniştei publice şi 
de accidente rutiere din cauza ebrietăţii.  
Identificarea şi “dezamorsarea” stărilor 
conflictuale în care au fost implicate 
persoane vârstnice, şi aplicarea cu fer-
mitate a prevederilor legale persoanelor 
vinovate, în vederea creşterii gradului 
de siguranţa şi încredere în serviciile 
oferite de poliţia de proximitate.  
 Desfăşurarea de activităţi de 
atragere a persoanelor vârstnice ca vol-
untari la acţiunile organizate pentru pre-
venirea şi combaterea faptelor anti-
sociale în parcuri, zona blocurilor, par-
cări şi alte locuri intens frecventate de 
cetăţeni.  
 Selectarea de voluntari ai Poliţiei 
de Proximitate din rândul persoanelor 
vârstnice şi instruirea acestora pentru 
creşterea siguranţei publice. Cu ajutorul 
voluntarilor din rândul persoanelor 
vârstnice au fost identificate stări con-
flictuale care au fost detensionate şi re-
zolvate, s-au depistat fapte antisociale 
în care au fost implicate persoane 
vârstnice, s-au desfăşurat activităţi de 
mediatizare a rolului poliţistului de proxi-
mitate şi s-au stabilit grupuri de sprijin 
ale persoanelor vârstnice pentru fiecare 
zonă publică.  



 Extinderea măsurilor de 
popularizare a rolului şi activităţii Poliţiei 
de Proximitate:  
•au fost distribuite pliante cu caracter de 
prevenire şi cărţi de vizită ale poliţiştilor 
de proximitate.  
 Deşi activităţile preventive şi de su-
port pentru vârstnici s-au intensificat în 
ultima perioadă, existând rezultate 
pozitive, se constată totuşi anumite difi-
cultăţi pe care le întâmpină consiliile jude-
ţene ale persoanelor vârstnice în cadrul 
colaborării cu Poliţia de Proximitate: 
•Imposibilitatea unor persoane vârstnice 
de a participa la întâlnirile organizate cu 
poliţiştii de proximitate din cauza vârstei, 
a bolii sau a imobilizării la domiciliu; 
•Surse de informare insuficiente. Acest 
fapt se datorează într-o oarecare măsura 
şi dezinteresului manifestat de persoa-
nele vârstnice care creează dificultăţi în 
elaborarea unei evidenţe cu numărul 
vârstnicilor care au nevoie de hrană la 
domiciliu şi de îngrijire medicală.  
 Alte dificultăţi semnalate au fost: 
• Numărul mare de persoane 
vârstnice fără adăpost, comparativ cu nu-
mărul locurilor din căminele de bătrâni, 
situaţie în care munca poliţiştilor de iden-
tificare a vârstnicilor fără adăpost nu are 
permanent o finalitate pozitivă.  
• Numărul insuficient de persoane 
vârstnice care să participe ca voluntari la 
activităţile desfăşurate de Poliţia de 
Proximitate.  
 

Material pus la dispoziţie de  
preşedintele Consiliului Persoanelor Vârstnice Sector 5 
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 Federaţia Naţională “OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România a 
participat, în perioada 19-22.05.2011, 
la târgul de vară dedicat nou-născuţilor 
şi copiilor mici de până la 5 ani, ocazie 
cu care s-a promovat campania socială 
„Daţi 1 leu pentru pensionarii săraci”, 
prin afişarea de bannere şi oferirea de 
materiale promoţionale şi informative. 

 Activitatea a scos în evidenţă 
preocuparea Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” şi a asociaţiilor membre  
pentru dezvoltarea acţiunilor sociale pe 
bază de voluntariat, prin angrenarea a 
cât mai multor vârstnici în programe de 
economie socială, cu impact deosebit 
asupra calităţii vieţii pensionarilor cu 
venituri mici, singuri, părăsiţi de familie 
şi de prieteni. Aşadar, a fost o bună 
ocazie să continuăm promovarea 

campaniei sociale, să colectăm donaţii 
de la expozanţi şi participanţi în 
schimbul oferirii de produse realizate de 
cercul de mâini îndemânatice, în cadrul 
Centrului de zi ,,OMENIA’’. 
 Vizitatorii au fost foarte interesaţi 
de standul nostru, şi în special de 
produsele lucrate manual de către 
voluntarele Centrului de zi “OMENIA”, 
considerând-o ca pe o activitate foarte 
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BUNICUŢELE VOLUNTARE 
 ALE OMENIEI  

la Târgul Baby Expo - Bucureşti    

Standul Federaţiei Naţionale OMENIA 
 este deschis. Bine aţi venit! 

Vizitatorii-donatori la campania socială au 
făcut ca standul să fie în continuă rearanjare 



utilă pentru vârstnici, de ocupare 
cu folos a timpului liber şi de socializare 
într-un mediu plăcut şi reconfortant. 
      Pe tot parcursul expoziţiei au fost 
distribuite pliante, reviste şi fluturaşi cu 
campania socială, au fost oferite detalii 
despre campania socială şi impactul ei 
asupra pensionarilor săraci, s-au stabilit 
contacte cu alte organizaţii participante, 
furnizoare de servicii sociale, s-au   
purtat dialoguri cu tinerele mămici 
despre modelele preferate de rochiţe, 
fustiţe sau băscuţe. 

 Un moment deosebit, emoţionant, 
a fost vizita preşedintelui Federaţiei 
Naţionale ,,OMENIA’’ a Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România, domnul inginer Gheorghe 
Chioaru, prilej cu care domnia sa a 
felicitat voluntarele prezente la 
expoziţie, a scos în evidenţă rolul şi 
importanţa voluntariatului în cadrul 
a s o c i a ţ i i l o r  d e  p e n s i o n a r i , 
considerându-l vital pentru dezvoltarea 
spiritului de solidaritate între persoanele 
vârstnice. 
  Vizitatorii fiind, în general, 

persoane tinere, au fost plăcut 
impresionaţi că există preocupare 
pentru intregrarea bătrânilor în activităţi 
practice, şi, că există asociaţii care le 
dau posibilitatea să-şi petreacă timpul în 
mod plăcut şi util. 

      Se poate concluziona că a fost o 
experienţă utilă, cu participarea activă a 
voluntarelor Centrului de Zi ,,OMENIA’’, 
un prilej deosebit de promovare a 
campaniei sociale, unice pe ţară, în 
perioada postdecembristă ,,Daţi un leu 
pentru pensionarii săraci’’ şi a activităţii 
de voluntariat a pensionarilor în Anul 
European al Voluntariatului.  
 Până la finalizarea campaniei 
sociale în luna decembrie, conform 
spuselor voluntarelor, acestea vor mai 
participa cu drag şi la alte evenimente 
de promovare şi colectare de fonduri. 
 

Director Centru de zi  
Ec. Constantin Antochi 
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Preşedintele Gheorghe Chioaru acordă un in-
terviu la standul Federaţiei Naţionale OMENIA 

OMENIA EXISTĂ şi prin contribuţia tinerilor 
angajaţi ai Asociaţiei C.A.R.P. OMENIA 



  În ce Ţară trăim? În ţara în care 
nu mai există de mult agricultură, “deşi 
am câştigat pariul cu agricultura” au fost 
desfiinţate fără logică C.A.P-urile şi fără 
a se pune ceva util în loc,  mâncăm din 
alte ţări cu oameni conduşi cu pricepere, 
nu avem industrie, de 22 de ani 
dărâmăm fără să construim, importăm 
cuie, făraşe, mături, orice, la noi au 
rămas terenuri cu fier vechi, unde nişte 
amărâţi scormonesc zilnic pentru câţiva 
bănuţi. Suntem în Ţara în care un minis-
tru euforic a dat liber la furat din patrimo-
niul naţional, declarând că “industria 
este un morman de fiare vechi”. Au apă-
rut, în schimb, super-marketurile, am de-
venit doar o piaţă de desfacere pentru 
produsele altor tări, am ajuns tot mai 
săraci privatizând fără cap rezervele 
naturale ale ţării, bancile, marile combi-
nate, transformate rapid şi fără scrupule 
în fier vechi, dus şi acesta peste mari şi 
ţări cu industrie şi politicieni mai respon-
sabili. Micile intreprinderi au fost sufo-
cate sub toate guvernele postdecem-
briste cu taxe şi impozite, nu sunt spri-
jinite de către stat, există fonduri euro-
pene care au fost accesate arbitrar, fără 
un plan cu prioritaţile naţionale: agricul-
tura, mica industrie, învăţămâtul, sănă-
tatea, n-a existat interes să fie sprijinite 
câteva mii de intreprinderi mici, în toate 
judeţele, unde să lucreze şi să producă 
50-60 de mii de romani cel puţin. Se fac 
proiecte pentru cursuri, instructaje şi af-
işe, pentru fel de fel teme de care sunt 
interesate anumite ong-uri, mai scapă 
câte un proiect cu creşterea melcilor, 
struţilor sau alte animale exotice, în loc 
să vină guvernele şi să zică: avem 3 mil-
iarde de euro, trebuie să rezolvăm trei 
priorităţi (ferme de animale, infrastruc-

tura în mediul rural şi mici intreprinderi), 
fiecare judeţ să vină cu o sută de proiecte 
în domeniul prioritar, iar centralizat să fie 
selectate cele mai bune din domeniile pri-
oritare şi, dacă mai rămân bani, promovam 
proiecte cu cursuri şi conferinţe despre 
cum să asortam cravata la şosete şi in-
vers!!! 
       Suntem în Ţara în care s-au făcut re-
forme, multe numai pe hârtie, cu studii de 
prefezabilitate şi fezabilitate, dar acestea 
mor ca studii împreună cu miliarde de euro 
în conturile băieţilor deştepţi din România, 
şi, prin urmare, nu avem un sistem infor-
matic unitar în institutiile publice, dar avem 
cozi uriaşe acolo unde românii se duc să 
plătescă impozite şi taxe, ministerele nu 
colaborează între ele, contrabanda este în 
floare, şomajul puternic şi inflaţia galo-
pantă! Agricultorul roman nu a fost sprijinit 
să producă dar nici să-şi valorifice onorabil 
produsele obţinute cu efort, el este nevoit 
să le dea pe nimic la angrosişti nesimţiţi şi 
ilegali, şi ca urmare nu câştigă nici statul 
cu impozitul legal, nici producatorul un pret 
mai bun şi nici consumatorul în piaţa unde 
procură produsele agricole cu preţuri de 3-
4 ori mai mari. Ce minune ar fi fost dacă 
guvernele, din 1990 până în zilele noastre, 
construiau depozite teritoriale pentru colec-
tarea produselor agricole cel puţin în ace-
laşi ritm cu sălile de sport? Se puteau 
colecta, civilizat, legumele, zarzavaturile, 
fructele la preturi rezonabile, se încasau 
impozitele legale şi ajungeau la populaţie 
la preţuri acceptabile. 
 În Ţara noastră contractele 
economice cu STATUL au făcut fericite 
grupuri  de români, politicieni şi familiile lor. 
      S-a declarat război averilor obţinute în 
mod ilicit şi rezultatul??? Cine a oprit gu-
vernele post-decembriste să stopeze ile-
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galităţile, furăciunile din patrimoniu 
naţional, toate guvernele au avut organ-
isme şi pârghii de control, nimeni nu a fost 
obligat să vândă ţara ieftin iar puţinii bani 
primiţi din marile privatizări să fie folosiţi 
ca pomană electorală? Am fost prostiţi cu 
bună ştiinţă, s-au ţinut discursuri care ne-
au jignit inteligenţa, nu s-au gândit că 
auditorii  pot fi mai instruiţi, mai buni la su-
flet şi cu mult mai mult bun simt. 
 În goana după voturi s-a mărit nu-
mărul funcţionarilor în administraţiile cen-
trale şi locale, s-a mărit nesăbuit numărul 
asistaţilor social. 
       Am avut şi avem conducători tot mai 
bogati, care nu se feresc să-şi afişeze 
luxul cu genţi, ceasuri, maşini ultra-
scumpe, case-palate, într-o ţară tot mai 
săracă, cu oameni tot mai trişti, cu bani 
mulţi opriţi la sănătate dar fără asistenţă 
medicală reală, pentru că cei bogaţi se 
tratează afară şi nu în România, unde le 
pute şi le este teamă de infecţii şi viruşi. 
 De ce nu se respectă art.16 din 
Constituţie, în sensul că “nimeni nu este 
mai presus de lege”? De ce nu se 
schimbă Constituţia pentru a fi confiscate 
averile obţinute ilicit (vezi Anglia, S.U.A. 
etc.)? De ce, de ce, de ce nu faceţi treabă 
domnilor parlamentari? 
       Avem o ţară cu oameni tot mai ner-
vosi, cu tot mai multe evenimente stra-
dale, împuşcături, spargeri de bănci, 
omoruri, cu străzi tot mai nesigure, cu 
cele mai multe claxoane pe secundă din 
toate ţările lumii, dar avem şi poliţişti care 
apară pe cei locali sau comunitari, care la 
rândul lor îi apăra pe angajaţii firmelor de 
pază,  care, cu toţii la un loc, aleargă prin 
pieţe bătrânele cu câteva funii de usturoi, 
dar nu văd, sub nicio formă, sutele de biş-
niţari cu ţigări, telefoane mobile sau alte 
bunuri furate. 
       Trăim în ţara unde multe gesturi sunt 
penibile şi toate devin mai penibile din 
chiar penibilul provocat de penibili cetăţ-

eni care se vor situaţi deasupra naţiunii, 
ne privesc cu ură şi neînţelegere, se răst-
esc la noi, ne ceartă prin discursuri răc-
nite, ne umilesc prin măsuri negândite, nu-
şi recunosc greşelile şi nu ştiu că poporul 
poate să ierte dar nu poate uita nedrep-
tatea, batjocura, dispretul, dezbinarea 
poporului pusă în operă în modul cel mai 
josnic posibil din punct de vedere moral, 
uman, universal, planetar. 
       Doamne, vreau o ţară ca afară, ca să 
parafrazez un cântec al vremurilor noas-
tre, o ţară normală, cu conducători ap-
ropiaţi de oamenii care i-au ales, un pic 
mai cinstiţi, mai puţin porniţi şi încruntaţi 
mereu până la alegeri când le revine zâm-
betul pe buze dar şi pungile cu zahăr şi 
mălai, iar noi îi credem, le luăm pungile şi 
le băgăm fericirea lor în urnă dar şi neno-
rocirea noastră … deh, mălaiul face difer-
enţa. Şi vorba istoricului ,,un popor de oi 
are un Guvern de lupi’’!!! 
 A murit speranţa în ţara noastră? 
Răspunsul este NU atâta timp cât există 
OMENIA, o realitate frumoasă în România 
de azi, ca o floare apărută într-un câmp 
plin de buruieni şi măracinî, o organizaţie 
neguvernamentală naţională a Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România. OMENIA există şi datorită omu-
lui Gheorghe Chioaru, mutilat brutal de o 
beizadea din Constanta.  Cu tatăl salariat 
pe la Garda Financiară şi cu bani mulţi, 
din care şi-a permis să facă cadou la ma-
jorat, fetiţei lui, un bolid foarte scump. La 
volanul acestuia,  odrasla l-a nenorocit pe 
viaţă pe distinsul preşedinte al Federaţiei 
Naţionale OMENIA. Fiind un om puternic, 
a rezistat bărbăteşte după amputarea pi-
ciorului, şi acum este mai hotărât să-şi 
pună toată priceperea în slujba celor 
bătrâni şi săraci, oameni, pe care statul şi 
aleşii noştri i-au cam uitat. 
 
       Economist, Constantin Antochi 
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 În ultima perioada a anului 2010 
şi începutul anului 2011 au apărut o 
serie de acte normative guvernamen-
tale care au adus completări sau preci-
zări la unele prevederi legislative referi-
toare la reglementarea unor probleme 
fiscale (OUG nr. 117 din 23.12.2010, 
M.Of. nr. 891/30.12.2010), modificări 
aduse Legii contabilităţii nr. 82/1991 
(OUG nr. 37 din 13.04.2011, M.Of. nr. 
285/22.04.2011) şi actualizarea Codu-
lui Muncii (Legea nr. 40 din 31.03.2011 
şi Legea nr. 52 din 15.04.2011) care au 
un impact important asupra întregii ac-
tivităţi economico-financiare. 
 De la început, facem precizarea 
că nu vom comenta sau interpreta 
prevederile acestor acte normative, 
deoarece nu suntem abilitaţi în acest 
sens, singurele în măsură să facă 
acest lucru fiind instituţiile statului care 
au elaborat actele legislative respec-
tive. 
 Cu toate acestea, am considerat 
necesar să procedăm la o selecţie a 
diferitelor prevederi din actele norma-
tive enunţate, deoarece pe adresa 
Federaţiei Naţionale “OMENIA” au fost 
primite multe solicitări referitoare la 
modalitatea rezolvării unor aspecte 
punctuale, cu care se confrunta în ac-
tivitatea practică. 
 Suntem convinşi că prin lec-
turarea textelor din actele normative 
selectate, personalul de specialitate în-
cadrat în compartimentele financiar-
contabile şi de resurse umane, va primi 
răspunsuri în spiritul şi litera legii, la 

multe din problemele care apar în activi-
tatea diferitelor domenii ale caselor de 
ajutor reciproc ale pensionarilor. 
 Cu aceste succinte precizări, dar 
utile pentru înţelegerea scopului pe care 
dorim să-l realizăm, prezentăm în con-
tinuare unele prevederi ale cadrului nor-
mativ, cu referiri generale sau puctuale 
la activitatea noastră, astfel: 
 A. Ordonanţa de Urgenţă pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 
571/2003, privind Codul fiscal si regla-
mentarea unor măsuri financiar-fiscale 
(OUG nr. 117 din 23 decembrie 2010). 
 1.Impozitele, taxele şi contribuţiile 
sociale reglementate de Codul fiscal 
prevăzute la art. 2 (1) sunt următoarele: 
 a) impozitul pe profit; 
 b) impozitul pe venit; 
 c) impozitul pe veniturile micro-
intreprinderilor; 
 d) impozitul pe veniturile obţinute 
din România de nerezidenţi; 
 e) impozitul pe reprezentanţe; 
 f) taxa pe valoarea adaugată; 
 g) accizele; 
 h) impozitele şi taxele locale. 
 2.Contribuţiile sociale sunt urmă-
toarele: 
 a) contribuţia individuală de asigu-
rări sociale (10,5%) şi contribuţia da-
torată de angajator (20,8%) la bugetul 
asigurărilor sociale de stat; 
 b) contribuţia individuală de asigu-
rări sociale de sănătate (5,5%) şi con-
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tribuţia datorată de angajator 
(5,2%) la bugetul Fondului naţional unic 
de asigurări sociale de sănătate; 
 c) contribuţia pentru concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de 
sănătate (0,85%) datorată de angajator 
la Fondul naţional unic de asigurări so-
ciale de sănătate; 
 d) contribuţia individuală (0,5%) şi 
contribuţia datorată de anagajator 
(0,5%) la bugetul asigurărilor pentru 
somaj; 
 e) contribuţia de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale 
datorată de angajator (între 0,15% – 
0,85%, în funcţie de clasa de risc) la 
bugetul asigurărilor sociale de stat; 
 f) contribuţia la fondul de garantare 
pentru plata creanţelor salariale, da-
torată de persoane fizice şi juridice care 
au calitatea de angajator (0,25%) potrivit 
Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi 
utilizarea Fondului de garantare pentru 
plata creanţelor salariale, cu comple-
tările şi modificările ulterioare.  
 3.Titlul IX2 defineşte sfera contribu-
ţiilor sociale iar la art. 2962 se arată că 
aceste contribuţii sociale sunt obligato-
rii. 
 La art. 2963 se arată detaliat care 
sunt contribuţiile sistemelor de asigurări 
sociale, iar în prevederile art. 2964 lit.c şi 
d se fac referiri directe la persoanele 
care primesc indemnizaţii din activităţi 
desfăşurate, ca urmare a unei funcţii 
alese, în cadrul asociaţiilor fără scop 
patrimonial, precum şi membrii comisiilor 
de cenzori. Reţinem atenţia şi asupra 
prevederii de la lit. m privind acordarea 
unor indemnizaţii pe perioada  delegării 
peste limita de 2,5 ori indemnizaţia acor-
dată salariaţilor din instituţiile publice. 

 Articolele 2965 – 29615 prevăd o 
serie de detalieri, pe categorii de con-
tribuabili, privind baza de calcul a con-
tribuţiilor sociale datorate pentru per-
sonalul salariat, aflat în diferite situaţii 
(concedii, şomaj, accidente de muncă, 
boli profesionale etc.) şi apreciem că 
este bine ca personalul de specialitate 
să se documenteze pentru a putea re-
zolva corect unele situaţii referitoare la 
calcularea, reţinerea şi virarea unor 
contribuţii. 
 Un capitol important, în care se 
regăsesc multe răspunsuri la o serie 
de întrebări primite pe adresa redac-
ţiei, îl constituie titlul – Excepţii gene-
rale – care în articolul 29615 lit. a-p şi 
punctele 1-5 detaliază situaţiile care 
fac excepţie de la obligativitatea con-
tribuirii. De asemenea, unele din 
aceste excepţii mai sunt reluate şi la 
art. 29616 – 29617 . 
 În continuare, art. 29618 – 29619 

fac referiri importante cu privire la obli-
gaţiile persoanelor juridice de a cal-
cula, reţine şi vira contribuţiile sociale 
şi a depunerii declaraţiei, lunar, până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
celei pentru care se datorează. De-
claraţia se depune prin mijloace elec-
tronice de transmitere la distanţă, pe 
portalul e-Romania.  
 4.Prevederi speciale 
 Art. 29620 (1) – Persoanele fizice 
şi juridice erau obligate să depună la 
casele de asigurări de sănătate, până 
la 15 februarie 2011, Declaraţia inven-
tar privind contribuţia pentru concedii 
şi indemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate aflată în sold la 31.01.2010 şi 
neachitată până la 31 ianuarie 2011, 
inclusiv accesoriile aferente, pe ani fis-
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cali. 
 5. Capitolul II din Codul de proce-
dură fiscală în vigoare stabileşte la art. 91 
(1) ca dreptul organului fiscal de a stabili 
obligaţii fiscale se prescrie în termen de 5 
ani, cu excepţia cazului în care legea dis-
pune altfel. 
(2) – Termenul de prescripţie a dreptului 
prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la 
data de 1 ianuarie a anului următor celui 
în care s-a născut creanţa fiscală potrivit 
art. 23, dacă legea nu dispune altfel. 
(3) – Dreptul de a stabili obligaţii fiscale se 
prescrie în termen de 10 ani în cazul în 
care acestea rezultă din săvârşirea unei 
fapte prevăzute în legea penală. 

(4) – Termenul prevăzut la 
alin.(3) curge de la data săvârşirii 
faptei ce constituie infracţiune, sanc-
ţionată ca atare printr-o hotărâre 
judecătorească definitivă. 
 Acestea au fost selectările  
care am considerat ca pot face 
obiectul acestui articol, cu preciza-
rea că în situaţii punctuale, este ab-
solut necesar consultarea “sursei 
oficiale” (actul normativ respectiv) şi 
vom continua în numerele viitoare 
ale revistei OMENIA. 
  

 Cenzor şef Ec. Cicerone Olivo 
 

       Cenzor    Ec. Veronica Niţu   
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Tu, femeie, cea născută                                  
Să duci mai departe viaţa, 
Ai în suflet gingăşia, 
Pe buzele moi, dulceaţa. 
 

Când zâmbeşti, tu risipeşti 
Orice clipă de-ndoială, 
Iar atunci când mă iubeşti, 
Trăiesc clipa ideală. 
 

Doară tu ştii să-mi alini 
Sufletul cuprins de ură, 
Lângă tine îmi revin 
Şi devin altă făptură. 
 

Tu eşti la fel ca balsamul 
Cu care îmi vindec rana 
Când sufletu-mi lăcrimează  
Fiindcă n-o mai am pe mama. 
 

Tu naşti viaţa din viaţa, 
Şi tot tu ne ocroteşti 
Dar sădeşti şi învrăşbire 
Şi la duel ne sileşti. 

Lăcrimezi la orice freamăt 
Fiindcă astfel eşti croită; 
Mai joci uneori şi teatru 
Când te simţi un pic rănită. 
 

Tu eşti ţelul meu în viaţă 
 Îmi eşti prietenă, iubită... 
 Pentru tine eu trăiesc, 
 Fiindcă mie mi-eşti ursită. 
 

Deşi te consideri slabă, 
Victimă de multe ori, 
Ai ajuns să domini lumea 
Cu viclenii-ţi ochişori. 
 

O duci greu, c-aşa ţi-e scris 
Şi te-mpaci cu-această soartă, 
Deşi toţi ne vrem egali 
Într-o lume cam nedreaptă. 
 

Ai ajuns ca uneori 
Să te vinzi pentru plăcere, 
Să trădezi şi să omori 
Fiindc-aşa Satana-ţi cere. 

Nu ştiu unde vei ajunge... 
Căci în Rai nu mai ai loc 
Nici tu, nici Adam – iubitul,  
Căci vă-nşelaţi reciproc.  
 

Înşelaţi chiar aşteptarea 
Creatorului Divin 
Şi cu toate astea, dragă 
Eu, în faţa ta mă-nchin! 
 

Tu ai fost şi vei rămâne 
Tot femeie, eu bărbat. 
 Ne-om iubi ca pân-acum, 
 Precum Domnul a lăsat 
 

Şi când vom pleca din lume, 
Împreună vreau să fim! 
Să cladim o nouă viaţă 
Făr’ să mai păcătuim.  
 

Profesor pensionar 
 PAUL NENCIU 

 Bezdead 

PORTRET 



 OMENIA, în înţelesul cel mai 
simplu, este atunci când îţi ajuţi 
semenii aflaţi în suferinţă, oferi ceva 
fără să ceri nimic în schimb, eşti 
aproape cu un gest sau chiar cu o 
vorbă bună. Asociaţia C.A.R.P. 
,,OMENIA” are în derulare programe 
proprii de asistenţă socială şi medicală 
concretizate prin protocoale de 
colaborare avantajoase pentru membrii  
săi, cu mai multe instituţii specializate, 
printe care cu S.C. Romsound S.R.L. 
pentru facilităţi la procurarea de 
proteze auditive, cu Societatea 
Română de Pneumologie şi S.C. 
Glaxo Smith Kline pentru consultaţii 
de spirometrie, cu Fundaţia Crucea 
Alb-Galbenă pentru îngrijiri medicale 
la domiciliul persoanelor de vârsta a 
t re ia  nedeplasabi le  sau greu 
deplasabile precum şi cu multe alte 
asociaţii şi fundaţii. 
  Urmare a cererilor primite de la 
membri precum şi nevoia de a asigura 
servicii sociale cât mai complete  
persoanelor înscrise în programele 
noastre de îngrijiri la domiciliul 
persoanelor în vârstă, finanţate în 
parteneriat, prin subvenţii de la 
Ministerul Muncii Familiei şi 
Protecţiei Sociale şi Fundaţia United 
Way Romania, s-a decis ca,  începând 
cu acest an, 2011, să ne  extindem  
zona cu serviciile oferite membrilor 
noştri constând în consultaţii, astfel 
încât să cuprindem cât mai multe din 
localităţile în care avem deschise 
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sucursale, prin organizarea unei 
Caravane a Omeniei.   
 Debutul acţiunii a fost la sediul 
Centrului de Zi OMENIA din str. Oltului 
nr. 4, Bucureşti, şi a continuat în 
localitatea Drăgăneşti-Vlaşca, unde s-a 
bucurat de sprijinul deplin al Primăriei  
locale, în frunte cu domnul primar Bucur 
Petre, care a acceptat să ne găzduiască 
şi ne-a pus la dispoziţie sala de şedinte 
a primăriei şi chiar biroul său. De altfel, 
întreg personalul primăriei a fost foarte 
primitor cu întreaga echipă, iar sătenilor 
nu le venea să creadă ca s-a deplasat 
cineva de la Bucureşti special pentru ei, 
să fie primiţi cu dragoste şi omenie, să 
fie consultaţi cu atenţie şi diagnosticaţi 
pe baza aparaturii ultramoderne folosite 
de cele două societăţi. Dacă aparatura 
electronică ar fi rezistat, am fi putut 
acorda consultaţii până seara târziu 
pentru că vestea s-a răspândit în toată 
localitatea şi ar fi vrut mai mulţi să vină 
la primărie. Mulţumind şi pe această 
cale, domnului primar şi cetăţenilor din 
localitate, le promitem că vom reveni cu 
caravana şi atunci vom putea rezolva 
cât mai multe cazuri şi probabil vom şi 
extinde gama de investigaţii. 
 Până la sfârşitul anului, Caravana 
Omeniei şi-a propus să poposească în 
toate localităţile din judeţele Ilfov, 
G iu rg iu ,  Că lă r aş i ,  Te leo rman , 
Dâmboviţa şi Ialomiţa unde avem 
sucursale şi de ce nu, şi în alte localităţi 
unde există interesul să fim primiţi. 
 Următorul popas va avea loc în 
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localitatea Naipu, judetul Giurgiu, unde, 
cu siguranţă, vom avea aceeaşi 
audienţă în rândul membrilor noştri şi al 
celorlalţi locuitori din zonă. 
 Lăsăm imaginile să vorbească 
singure despre o activitate cu oameni 
pentru oameni în numele OMENIEI! 

Echipa implicată în acordarea serviciilor de 
asistenţă socio-medicală 

din Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti 

Specialiştii ROM SOUND folosesc biroul 
primarului pentru testarea auzului pacientilor  

Locuitorii din Drăgăneşti Vlaşca aşteaptă în 
sala de şedinşe a primăriei, testarea auzului 

Locuitorii din Drăgăneşti Vlaşca sunt însoţiţi în 
“cabinet” de către şefa de sucursală 

Solicitantul inspiră şi suflă puternic în sondă iar 
specialistul în spirometrie  constată cu ajutorul 
aparatelor performante care este capacitatea 

pulmonară  a fiecăruia dintre cei testaţi. 

Asistenţă medicală la domiciliul beneficiarilor 
incluşi în programele sociale 

Zilele de vizită ale asistentelor sociale la 
beneficiarii programelor, reprezintă şi 

momente de stabilire a legăturilor umane 



 D e  p e 
tărâmul Galileei, 
Mântuitorul Iisus 
Hristos a chemat 
pe primii doi 
apostoli, Petru şi 
Andrei să devină 
trâmbiţe vii a 
p r o p o văd u i r i i 
e v a n g h e l i e i : 
“Veniţ i  după 
Mine şi Eu vă 
voi face pescari 
de oameni”.  
 Petru l-a însoţit trei ani pe Iisus 
Hristos, fiindu-i martor în transmiterea 
învăţăturii creştine. Acesta a mărturisit 
pe Dumnezeu Fiul: “Tu eşti Hristos Fiul 
lui Dumnezeul Cel Viu”. Mai târziu s-a 
lepădat de El: ”Nu-L cunosc pe omul 
acesta” dar păcatul şi l-a spălat cu la-
crimă amară de pocăinţă şi cu inima 
zdrobită. A predicat evanghelia în Pont, 
Galaţia, Capadochia, Britania şi Roma 
iar pentru asta, în anul 67 a fost crucifi-
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Cuvânt la Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel 

cat cu capul în jos 
de către împăratul 
Nero. 
 Mai târziu, 
Pavel a fost bo-
tezat şi învăţat să 
propovăduiască în-
văţătura creştină. 
Sfântul Ioan Gură 
de Aur vorbeşte în 
cuvinte alese des-
pre Sfântul Apostol 
Pavel spunând ca 
era smerit, răbdă-

tor în necazuri şi socotea suferinţa ca o 
mare bucurie. Pentru dragostea mărtur-
isită în Hristos “Fă-mă Doamne robul 
Tău ca să fiu liber” a fost decapitat la 
Roma, în aceeaşi zi cu Sfântul Apostol 
Petru. Moaştele lor au fost puse la un 
loc iar la 29 iunie se pomeneşte numele 
acestora în toate bisericile. 

Profesor preot Vasile Berlic 
Vicepreşedinte 

la C.A.R.P. Roşiorii de Vede 

Când vrei mai mult 
Gândeşte-te mai bine 
Tu eşti un om avut 
Şi nu eşti orişicine. 
 

Gândeşte-te de multe ori 
Dacă totul e pentru tine 
Când mulţi, adeseori 
Neputincioşi sunt cu sine. 

S.O.S. chiar cu un leu 
În ale vremii greutăţi 
Stăpânul lumii, Dumnezeu 
Te răsplăteşte cu alte bunătăţi. 
 
 

Îţi dă pace, sănătate 
Şi un plus de mângâiere 
El, le vede chiar pe toate 
Chiar şi mica dăruire. 

Gândeşte-te mai bine! 

Preşedinte C.A.R.P. Lugoj, ec. Ion Grigorie 



UN GHID UTIL PENTRU ASOCIAŢII 
 Lucrarea ,,Managementul Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor’’ 
reprezintă o sinteză a rezultatelor experienţei de câteva decenii în domeniul asociaţiei de pen-
sionari, în evoluţia ei firească, istorică, de la înfiinţare, trecând prin mai multe etape de transfor-
mări, până în zilele noastre. 
 Lucrarea de faţă răspunde problematicii implicaţiilor pe care societatea modernă le 
impune persoanelor vârstnice să se organizeze şi să se asocieze pentru a depăşi greutăţile 
specifice bătrâneţii, într-o societate tot mai afectată de criza financiară, economică şi socială, şi 
constituie un ajutor, atât pentru casele de ajutor reciproc, cât şi pentru alte asociaţii de pensionari 
cu activităţi similare sau apropiate, contribuind astfel la perfectionarea pregătirii în domeniu. 
 Fiind bine structurată, pe 13 capitole, cititorul are posibilitatea să parcurgă, într-o logică 
firească, toată problematica unei asociaţii de la înfiinţare, dezvoltare şi până la desfiinţare, dacă 
este cazul. 
 Colectivul de autori, coordonat cu multă pricepere, 
dar şi cu mult suflet de domnul inginer Gheorghe Chioaru, 
preşedintele Federaţiei Naţionale ,,OMENIA’’ a Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România şi 
preşedinte al Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor ,,OMENIA’’ din Bucureşti, a reuşit să pună în 
pagină, începând cu Cap.1 ,,Cultură organizaţională’’, 
aspectele legale care stau la baza funcţionării unei 
asociaţii şi care sunt apanajul conducerilor acestor entităţi. 
Concluzia desprinsă din capitole 2- 4  este că numai un 
bun management, bazat pe documente bine redactate, pe 
activităţi riguros coordonate, cu un personal foarte bine 
pregătit şi devotat organizaţiei, poate conduce la rezultate 
remarcabile cu influenţe pozitive pentru persoanele 
vârstnice. 
 Principalul punct de dezbatere al capitolelor 
următoare este sistemul de relaţii din interiorul asociaţiilor, 
pornind de la activitatea economico-financiară, cu 
dezvoltarea pe larg a întregului sistem care operează în sprijinul membrilor asociaţiei prin 
mecanisme proprii, specifice. 
 În ultima parte a lucrării se acordă o atenţie deosebită activităţii sociale a asociaţiei 
c.a.r.p., activitate care are tendinţa de a depăşi, ca pondere şi importanţă, pe cea de acordare de 
împrumuturi  rambursabile.  
 Studiind această lucrare, am aflat cele mai noi preocupări din mediul asociativ, ultimele 
tendinţe de modernizare a sistemului administrativ şi de formare a unei noi viziuni privind 
îmbunătăţirea vieţii persoanelor vârstnice.  
 Apărută la un an după Manualul Asociatiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, 
un ghid de proceduri pentru conducerile şi personalul salariat al acestor asociaţii de pensionari, 
scrisă de acelaşi colectiv de autori, noua lucrare este de mare actualitate, umplând un gol de in-
formaţii din domeniu.  
                             Directorul Centrului de zi OMENIA Bucureşti 
                                         Economist Constantin Antochi 
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•Sunt om şi nu pot accepta ideea că, 
din punct de vedere social şi cultural, 
umanismul ar putea fi compromis. 

•Compătimesc cifrele şi cuvintele. 
Uneori sunt atât de chinuite, pentru a 
spune ceea ce dorim! 

•Este o regulă a prudenţei ca să te 
temi de cei care se tem de tine. 

•O relaţie în care partenerii nu sunt 
sau nu se simt egali poate fi numită 
oricum, dar nu prietenie. 

•Câinele este cel mai bun prieten al 
omului. Dar ar fi interesant de cunoscut 
şi punctul de vedere al câinilor. 

•Cine se teme de Dumnezeu şi de 
sine însuşi poate sta drept, fără frică, în 
faţa oricui. 

•Şi mătasea se poate învechi sau de-
moda, dar nu devine cârpă de şters. 

•Pot fi uşor înfrânt, dar adevărata vic-
torie asupra mea nu va putea veni 
decât numai din interiorul meu. 

•Sunt unii care, pe lângă faptul că-i 
alungă pe alţii din jurul lor, reuşesc per-
formanţa de a se alunga şi pe ei înşişi. 

•Când zugrăveşti casa, nu te amăgi 
că o şi consolidezi. 

•Din când în când, salvgardarea naţi-
unii se dovedeşte a fi un foarte eficient 
slogan individual. 

•Un trântor este mult mai corect decât 
o viespe care aspiră, pe căi necurate, 
la statutul de albină. 

•Doar Dumnezeu mai poate ajuta ce-
tatea în care sunt mai mulţi doctori 
decât bolnavi. 
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Vorbe … Vorbe ... 
•Cel mai mare pericol nu este 

să ţi se fure pământul de sub picioare, 
ci să ţi se ia bucata de cer de deasupra 
capului tău. 

•Minciuna are, întotdeauna, picioare 
scurte, dar încălţate, uneori, cu ghete 
de lux. 

•Crinul care creşte pe un maldăr de 
gunoi nu asigură un alt statut gunoiului. 

•Acel ceva sau cineva care te vede 
mereu, chiar şi atunci când tu nu te 
vezi, se numeşte opinie publică. 

•Sunt şi măgari care s-ar simţi jigniţi 
dacă i-am compara cu unii oameni. 

•Este foarte uşor să faci duşmani din 
doi oameni pe care îi separă interesele 
proprii. 

•A fluiera în biserică este o acţiune 
care se poate desfăşura în public, în 
orice loc posibil. 

•Oamenii mari au amintiri şi lasă 
amintiri care, de obicei, se multiplică şi 
prin amintirile celorlalţi. 

•După ce învăţăm pe pielea noastră 
că adevărul este relativ, putem susţine, 
în mod convingător, orice dialog despre 
adevărurile altora. 

•Pe cei care ne spun adevărul despre 
noi înşine îi percepem, adeseori, ca pe 
nişte oameni care ne vor răul. 

•Mă rog pentru sănătatea adversarilor 
mei. Chiar dacă mă vor uita prietenii, ei 
n-o vor face atât de uşor. 

•Secretul este un lucru pe care, 
uneori, dorind să-l apărăm de noi 
înşine, îl spunem şi altora. 

de M. D. Popa 


