
 În ziua de 10 aprilie 2009, la 
Palatul Parlamentului, s-au desfăşurat 
lucrările Consiliului Naţional al 
Federaţiei  Naţionale  „Omenia“ a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România, la care au 
participat  preşedinţii, contabilii şefi şi 
cenzorii şefi din casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor afiliate la Federaţie. 
    Cu acest prilej am fost onoraţi de 
prezenţa unor personalităţi marcante ale 
vieţii politice şi publice româneşti care au 
reprezentat Primul ministru, Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, 
Ministerul pentru relaţia cu Parlamen- 
tul, Senatul României, Banca Naţională 
a României, Casa Naţională de Pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale, şi nu în 
ultimul rând Casa Regală şi Societatea 
Naţională de Cruce Roşie. 
    Alături de aceştia au participat şi 
invitaţii tradiţionali, preşedinţi ai organi- 
zaţiilor centrale de pensionari şi ai unor 

case de ajutor reciproc neafiliate, cu 
care avem protocoale de colaborare pe 
baza cărora s-au desfăşurat activităţi 
comune. 
     Preşedintele Federaţiei Naţionale 
„Omenia“ a C.A.R.P.-urilor din Româ-
nia, domnul ing. Gheorghe Chioaru, 
în raportul Comitetului Director, a 
prezentat activitatea desfăşurată în 
ultimul an şi liniile directoare pentru 
anul 2009, care au fost concretizate în 
Strategia de dezvoltare pe termen 
scurt. 
      Raportul a reliefat cele mai 
importante realizări care au fost 
obţinute în anul 2008 şi a prefigurat 
principalele obiective pe termen scurt 
corelate cu noi măsuri care să 
conducă la diminuarea unor posibile 
efecte ale crizei economice. 
       Consolidarea şi dezvoltarea insti-
tuţională începută după Congresul 
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Extraordinar din 20.04.2007, când a 
fost aleasă actuala conducere, a 
constituit o prioritate absolută şi în 
anul 2008, concretizată în rezultatele 
obţinute: 
- au fost atrase noi organizaţii de 
pensionari, cu personalitate juridică, 
numărul membrilor Federaţiei depă-
şind în prezent 1.300.000; 
- în prezent structura teritorială 
cuprinde 143 de case de ajutor 
reciproc ale pensionarilor, asociaţii şi 
fundaţii, cu membri în toate judeţele 
ţării, în 168 de oraşe şi în 4950 de 
comune şi sate; 
- Federaţia şi-a sporit vizibilitatea 
prin adoptarea în anul 2008 a denu-
mirii „Omenia“, a siglei şi a drape-
lului; 
- cadrul organizatoric intern s-a 
perfecţionat prin elaborarea noului 
regulament de organizare şi funcţi-
onare, care a fost aprobat de către 
Consiliul Naţional;       
- a fost aprobată şi editată revista 
„Omenia“ ca publicaţie de informare, 
dialog şi schimb de experienţă pentru 
cei peste 1.300.000 de membri; 
- au continuat şi s-au intensificat 
relaţiile cu celelalte organizaţii cen-
trale de pensionari în scopul promo-
vării unor propuneri comune pentru 
completarea şi îmbunătăţirea cadru-
lui legislativ, care se referă la proble-
mele sociale cu care se confruntă 
persoanele vârstnice; 
- au fost pregătite şi desfăşurate 

schimburi de experienţă pe zone 
geografice, la  Casele de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor din Zalău, Fălticeni, 
Bârlad, Arad, Curtea de Argeş, Orăştie, 
Hunedoara, Haţeg; 
- la propunerea conducerilor C.A.R.P-
urilor au fost acordate diplome de 
onoare şi de excelenţă la 464 membri 
precum şi unor primari şi viceprimari 
care au fost alături de noi şi persoanele 
vârstnice din comunitatea respectivă; 
- s-a amplificat întrajutorarea între 
asociaţiile afiliate, prin sprijinirea  
concretă (bani, alimente, îmbrăcăminte, 
obiecte de uz casnic, mobilier) a persoa-
nelor vârstnice sinistrate din nordul 
Moldovei; 
- s-a realizat o mai bună relaţionare 
între Federaţie şi organele administra-
ţiei centrale şi locale, care şi-au creat 
structurile abilitate, necesare pentru 
relaţia cu mediul asociativ; 
- s-au intensificat relaţiile cu unele 
organizaţii neguvernamentale, cele mai 
profunde fiind cu Asociaţia Naţională 
pentru Protecţia Consumatorului şi 
Promovarea Programelor şi Strategiilor 
din România, Societatea de Cruce Roşie 
din România, Fundaţia Principesa 
Margareta a României, Fundaţia United 
Way România şi altele care au dus la 
îmbunătăţirea protecţiei sociale a celor 
mai defavorizate categorii de membri ai 
caselor de ajutor reciproc ale pensiona-
rilor, asociaţiilor şi fundaţiilor afiliate la 
Federaţia Naţională „Omenia“. 
     Indiferent de denumirea sub care     
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s-au înregistrat ca personalitate 
juridică, aceste organizaţii ale 
persoanelor vârstnice desfăşoară 
multiple activităţi printre care şi cele 
privind acordarea de împrumuturi cu 
dobânzi modice pentru membrii lor. 
Numai în anul 2008, peste 437.000 de 
membri au beneficiat de împrumuturi 
care le-au permis să rezolve unele 
probleme strict necesare persoanei, 
cum ar fi achiziţionarea de alimente, 
medicamente, plata facturilor, achizi-
ţionarea de combustibil pentru iarnă 
sau pur şi simplu cumpărarea unei 
perechi de ochelari, ori de-a dreptul 
impresionant - măcar repararea 
acestora.  
      Valoarea împrumuturilor acordate, 
începând cu jenanta sumă de 15 lei, 
demonstrează că efectele crizei 
mondiale (financiară şi economică) 
afectează şi ţara noastră de la mijlocul 
anului 2008 şi nu mai constituie o 
noutate pentru pensionarii României 
care realizează că şi în această 
situaţie, singurele instituţii de 
creditare la care îşi permit accesul 
sunt casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor. 
      Întrajutorarea, în cadrul aceleeaşi 
generaţii, funcţionează în Federaţia 
Naţională „Omenia“ nu numai sub 
formă de împrumuturi, ci este mult 
mai amplă şi mai diversificată. Casele 
de ajutor reciproc ale pensionarilor şi-
au gospodărit cu chibzuinţă fondurile 
băneşti şi, cu o parte din veniturile 
proprii, şi-au constituit, în condiţiile 

legii, fonduri care au contribuit la: 
-   construirea de centre de zi şi cluburi; 
- amenajarea de centre rezidenţiale 
destinate vârstnicilor; 
- deschiderea de magazine sociale de tip 
economat; 
- achiziţionarea de spaţii pentru 
cabinete medicale de geriatrie, 
gerontologie, medicină de familie, 
s t o m a t o l o g i e ,  o f t a l m o l o g i e , 
reflexoterapie; 
- darea în folosinţă a unor ateliere de 
croitorie, cizmărie, tâmplărie, lăcătu-
şerie, electronică, electrocasnice, insta-
laţii electrice, instalaţii sanitare, saloa-
ne de frizerie şi coafură, case mortuare 
etc; 
- organizarea excursiilor, pelerinajelor, 
inclusiv cu mijloace proprii de 
transport, şi alte activităţi recreative 
de club în cadrul cercurilor tematice 
prin acordarea de subvenţii în scopul 
socializării permanente a persoanelor 
cu astfel de nevoi. 
       Anul 2008 a însemnat, în plus, 
diversificarea activităţilor desfăşurate 
la sediile C.A.R.P.-urilor prin progra-
mele derulate în parteneriat cu 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protec-
ţiei Sociale, cu organizaţiile nonguver-
namentale din domeniul asistenţei soci-
ale şi medicale la domiciliu pentru 
persoanele vârstnice nedeplasabile, 
greu deplasabile, cu dizabilităţi, fără 
sprijin familial. 
     Aceste programe au scos în evidenţă 

Editorial 

Page 3 OMENIA 



capacitatea şi profesionalismul 
personalului de specialitate care a 
demonstrat că poate gospodări bine 
nu numai fondurile proprii ci şi cele 
publice, parteneriatul public-privat 
fiind o soluţie de viitor pentru aso-
ciaţiile pensionarilor, mai ales pe 
măsura descentralizării adminis-
trative. 
     În acest context, preşedintele 
Federaţiei a propus reanalizarea 
oportunităţii ca biletele de tratament 
pentru persoanele vârstnice şi aju-
toarele de deces să fie distribuite 
prin casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor. Măsura vine în spri-
jinul tuturor persoanelor vârstnice şi 
familiilor acestora, eliminându-se 
cazurile cu deplasări repetate în 
acelaşi scop, creând totodată posibi-
litatea diminuării efortului adminis-
traţiei publice centrale şi locale. 
      Strategia de dezvoltare a 
Federaţiei Naţionale „Omenia“ 
aprobată de către Consiliul Naţional 
precum şi Regulamentul de Organi-
zare şi Funcţionare, pun în evidenţă 
câteva direcţii prioritare: 
- continuarea întăririi instituţionale 
şi dezvoltării teritoriale a asociaţiilor 
afiliate prin atragerea de noi membri 
din toate localităţile ţării, înfiinţarea 
de sucursale şi puncte de lucru; 
- identificarea şi atragerea de noi 
surse de finanţare, interne şi inter-
naţionale în scopul realizării de noi 
programe sociale; 
- dezvoltarea de noi programe soci-

ale pe baza parteneriatului public-privat 
la nivel central şi local în sprijinul 
membrilor cu dizabilităţi şi aflaţi în risc 
social; 
- îmbunătăţirea managementului prin 
organizarea de schimburi de experienţă, 
cursuri de pregătire cu preşedinţii şi con-
tabilii şefi, pe zone geografice, precum şi 
prin intermediul revistei „Omenia“; 
- organizarea întrajutorării operative 
între C.A.R.P.-uri în caz de calamităţi 
naturale, pentru ajutorarea membrilor şi 
a altor persoane vârstnice; 
- Promovarea voluntariatului în rândul 
persoanelor de vârsta a treia în cadrul 
instituţiilor, organizaţiilor, grupurilor de 
iniţiativă care lucrează cu persoanele 
vârstnice sau se adresează acestora cu 
diferite servicii. 
          Cu toate că transpunerea în prac-
tică a obiectivelor şi măsurilor prevăzute 
în Strategia de dezvoltare pentru anul 
2009 se realizează prin C.A.R.P.-uri, care 
au posibilităţi diferite şi lucrează în 
condiţii concrete variate, apreciem că 
numai consolidând unitatea acestora sub 
cupola Federaţiei putem deveni o forţă 
credibilă în relaţiile cu instituţiile 
statului, un partener serios de dialog, 
capabil să identifice, să solicite şi să 

utilizeze eficient fondurile 
necesare pentru realizarea 
unei protecţii sociale reale 
a persoanelor vârstnice.        
Ec. Giorgică Bădărău 
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Caption describing picture or 
graphic. 

 Sub deviza «Exprimă-te prin 
fapte! Fii voluntar», între 11 şi 17 mai 
2009, în Bucureşti şi în alte localităţi 
din ţară, au fost desfăşurate mai multe 
activităţi prilejuite de Săptămâna 
Naţională a Voluntariatului.  
 Printre alte activităţi importante 
s-a remarcat şi seminarul «Voluntariat 
la vârsta a treia», organizat de Asociaţia 
pentru Drepturile Pensionarilor din 
România (ADPR) şi Centrul de 
Voluntariat Bucureşti, desfăşurat la 
Biblioteca Metropolitană Bucureşti. 
 A fost dezbătută şi scoasă în 
evidenţă  importanţa implicăr i i 
persoanelor de vârsta a treia, a 
seniorilor, în activităţi de voluntariat, 
pentru că  vârstnicii reprezintă 
adevărate resurse de abilităţi 
dobândite până la pensionare. 
 Acest eveniment naţional a avut 
menirea să mobilizeze cât mai mulţi 
voluntari care să contribuie la 
dezvoltarea comunităţilor lor şi să 
atragă sprijinul celorlalţi pentru 
activitatea voluntarilor şi recunoaşterea 
meritului acestora. 
 Potrivit Legii Voluntariatului, 
nr.195/2001, republicata in M.Of. 
276/2007, voluntariatul este activitatea 
de interes public desfăşurată din proprie 
iniţiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contra 
prestaţie materială. 
 Voluntariat poate face oricine, 
nu este nevoie decât de dorinţa de a 
ajuta, de a face ceva diferit, şi poate în 
anumite situaţii de a transforma 
această activitate într-un hobby. 
 Voluntarii îşi pot găsi un loc 
potrivit în orice organizaţie şi chiar în 
cadrul caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor - vârstnici pentru 
vârstnici - unde pot fi implicaţi cu 
succes în activităţi administrative 
(secretariat, xerox, tehnoredactare) 
civice, culturale, sănătate şi alte 
domenii. 
 Sunt mulţi dintre noi care ne 
ajutăm semenii, voluntar, cu dorinţa  
de a demonstra că suntem încă «verzi», 
a ş t e p t â n d  d o a r  u n  s i m p l u  
« Mulţumesc ». 
  Însă activitatea de voluntariat 
trebuie instituţionalizată, condusă şi 
dezvoltată, ea 
p u t â n d  s ă 
r e p r e z i n t e  o 
soluţie pentru o 
m a i  b u n ă 
integrare în 
s o c i e ta t e  a 
persoanelor de 
vârsta a treia. 

 VOLUNTARIATUL LA VÂRSTA A TREIA 
- activitate pentru recompensa „MULŢUMESC“ - 
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 Uniunea Veteranilor de Război 
şi a Urmaşelor Veteranilor 
(U.N.R.U.V.) funcţionează în România 
cu drept de a avea filiale în ţară, 
subordonate şi fără drept de a avea 
personalitate juridică, în baza legilor 
existente în România şi a Sentinţei 
civile nr. 10 din 19 ianuarie 1995, dosar 
217/PJ/1994, a Judecătoriei Sector 1 
Bucureşti.  
 U.V.R.U.V. este organizaţie 
nonguvernamentală, apolitică şi fără 
scop lucrativ. Este membră cu drepturi 
depline în cadrul Federaţiei Europene a 
Foştilor Combatanţi, cu sediul în Paris 
precum şi în Organizaţia Internaţională 
a Veteranilor şi Victimelor de Război din 
S.U.A., Secţia Sud-Est Europeană din 
România, cu sediul în Bucureşti, Şos. 
Colentina nr.1, bl.34, ap.285. 
 U .V .R .U .V .  îş i  des făşoară 
activitatea pe baza principiilor liberei 
adeziuni a membrilor săi, a respectării 
legilor ţării, a adevărului istoric, a luptei 
împotriva corupţiei şi a necinstei, 
precum şi la realizarea unor drepturi la 
care sunt îndreptăţiţi membrii săi. 
 Printre solicitările Uniunii, 
menţionăm, restituirea caselor furate de 
regimul comunist, a aurului, a unor 
valori şi bunuri aduse de veterani în 

fostele C.A.P.-uri şi pentru care nu au 
primit despăgubiri legale. 
 Pot fi membri ai U.V.R.U.V., 
cetăţenii români care au făcut parte 
din fostele armate române şi au luptat 
cu arma în mână în timpul primului şi 
celui de-al doilea război mondial, care 
îşi au domiciliul în ţară şi peste 
hotare, care îşi dovedesc calitatea cu 
acte emise de către Ministerul 
Apărării sau arhivele statului. Mai pot 
fi membri ai U.V.R.U.V. şi persoanele 
care au luptat în cadrul armatelor 
aliate şi N.A.T.O. 

SCOPUL şi OBIECTIVELE  
 U.V.R.U.V. are drept scop 
primordial scoaterea la lumină a 
adevarului istoric, care a fost ascuns şi 
falsificat timp de 50 de ani de 
ocupanţii româno-sovietici, străini 
intereselor ţării. 
 De asemenea, uniunea doreşte 
atragerea ca membri a tuturor 
veteranilor de război şi a altor 
categorii de beneficiari ai prevederilor 
Legii nr.44/1994. 
 Pentru realizarea scopului, 
uniunea şi-a propus: 
• strângerea legăturilor de prietenie 

cu toate organizaţiile de veterani 

UNIUNEA VETERANILOR DE RĂZBOI  
ŞI A URMAŞELOR VETERANILOR 

- trecut, prezent şi viitor - 

Page 6 OMENIA 

INVITATII NOSTRI 



din Europa şi S.U.A, prin vizite 
familiale, pe bază de reciprocitate; 

• urmărirea modului în care sunt 
î n t r e ţ i n u t e  ş i  î n g r i j i t e 
monumentele şi cimitirele eroilor 
neamului, construirea de noi 
monumente şi refacerea celor 
distruse de regimul comunist, 
prin atragerea de sponsori şi din 
fonduri proprii; 

• înfiinţarea Muzeului Veteranului 
de Război, în care se va expune 
orice obiect, medalie, diplomă, 
brevet sau document aparţinând  
participanţilor la războiul de 
apărare  ş i  re întregire  a 
României; 

• Sprijinirea membrilor prin 
ajutoare băneşti, acordarea de 
burse unor elevi săraci dar 
merituoşi, distribuirea de cărţi şi 
caiete, atât pentru cei din ţară 
cât şi pentru cei din teritoriile 
vremelnic ocupate. 

 U.V.R.U.V. are la această dată 
un număr de peste 28.000 de membri, 
în Municipiul Bucureşti şi în cele 25 
de filiale judeţene. 
 Sediul Uniunii este în str. Ion 
Brezoianu nr.41, Sector 1, Bucureşti, 
într-un mic spaţiu închiriat de la 
Primaria Sectorului 1, contra unei 
sume care depăşeşte posibilităţile 
financiare modeste ale organizaţiei. 

 În prezent se fac demersurile legale 
ca U.V.R.U.V. să fie acreditată  ca orga-
nizaţie neguvernamentală „de utilitate 
publică“ pentru că beneficiind de facili-
tăţile oferite organizaţiilor similare şi-ar 
putea îndeplini mai bine scopul.   
Preşedintele Uniunii Veteranilor de 
Război şi a Urmaşelor Veteranilor, 
domnul general de brigadă (rez) 

Ştefan Cucu, 
şi-a exprimat cu 
diferite prilejuri 
nemulţumirea 
faţă de modul 
discreţionar în 
care Consiliul 
Na ţ i onal  a l 
P e r s o a n e l o r 

Vârstnice, conduce organizaţiile centrale 
ale vârstnicilor. 
 Totodată şi-a arătat dezamăgirea 
cu privire la nedreptatea făcută în 
alegerile din anul 2008, de când în mod 
arbitrar, încălcându-se prevederile art. 
12/1 din Legea nr.16/2000, modificată şi 
completată prin Legea nr. 71 din 
08.04.2008, printr-o hotărâre a preşedin-
telui Miron Niculescu, preşedintele 
U.V.R.U.V. (cu 28.000 de membri 
cotizanţi) a fost exclus din Comisia 
Permanentă a Consiliului Naţional a 
Persoanelor Vârstnice.  
                                           Redacţia  
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CASA DE AJUTOR RECIPROC 
 A PENSIONARILOR  

CURTEA DE ARGEŞ  

LOC DE ISTORIE 
Municipiul Curtea de Argeş 

se află în partea de nord a judeţului 
Argeş, în depresiunea intracolinară a 
bazinului superior al râului Argeş la 
o altitudine de 450 m deasupra nive-
lului mării, şi este înconjurat de dea-
lurile şi muscelele sudice ale Munţi-
lor Făgăraş. A fost prima capitală a 
Ţării Româneşti. Oraş încărcat de is-
torie, Curtea de Argeş se prezintă as-
tăzi ca o foarte căutată zonă turistică 
a României. Monu-mentele istorice 
ca Biserica epis-copală, cunoscută 
mai bine sub denumirea de Mânăsti-
rea Curtea de Argeş, o ctitorie a lui 
Neagoe Basarab, Biserica Domneas-
că Sf. Nicolae, Biserica Sân Nicoară, 
precum şi staţiunile turistice din zo-
nă de o neasemuită frumuseţe invită 
trecătorii să le viziteze. 

Casa de Ajutor Reciproc a Pen-
sionarilor Curtea de Argeş, organiza-
ţie obştească cu caracter civic, per-

soană juridică de drept privat, nepatri-
monială, neguvernamentală, apolitică, cu 
scop de caritate, de întrajutorare mutua-
lă şi asistenţă socială,  a luat fiinţă la 
01.01.1958, având la bază prevederile 
Decretului nr.204/1951 al Ministerului 
Sănătăţii şi Prevederilor Sociale şi apro-
barea de funcţionare dată de Consiliul 
Executiv al Sfatului Popular al Judeţului 
Argeş, sub denumirea de Casa de Credit 
şi Ajutor Reciproc a Pensionarilor Curtea 
de Argeş. 

De la înfiinţare, Casa şi-a desfă-
şurat activitatea având ca sediu o cameră 
a locuinţei personale a domnului Ionescu 
Anton, care îndeplinea şi funcţia de con-
tabil-casier. Ulterior, Casa şi-a mutat se-
diul într-o clădire din Piaţa centrală, iar 
la 31.01.1974 a cumpărat o parte din 
imobilul preotului Topologeanu şi l-a mo-
dernizat treptat. În prezent, Casa funcţi-



onează în municipiul Curtea de Argeş, 
strada Negru Vodă nr. 71, judeţul Ar-
geş. 

Primul preşedinte al Comitetului 
de conducere a fost ales domnul Ţuţui 
Nicolae, iar ca membri au fost aleşi 
domnii: Suhăreanu Ion - secretar, 
Pădureanu Gheorghe, Bărboiu Gheor-
ghe (membri), iar domnul Anton 
Ionescu a fost numit contabil şi casier. 
 În peste 50 ani de activitate, ca 
preşedinţi ai C.A.R.P. Curtea de Argeş 
au fost aleşi de-a lungul timpului dom-
nii: 

Ţuţui Nicolae, 1958-1980; 
Roncea Constantin, 1980-1988; 
Drăguţ Grigore, 1988-1993; 
Păunescu Gheorghe, 1993-2005; 

  La data de 02.05.2000, Casa a 
aderat la Federaţia Naţională 
‚‚Omenia“ a Caselor de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor din România partici-
pând permanent şi activ, prin repre-
zentanţi, la toate Conferinţele Naţio-
nale şi Congresele Federaţiei, precum 
şi la activităţile organizate pe plan ju-
deţean. 

Din 2005, activitatea Casei este 
condusă de un Consiliu Director al 
cărui preşedinte este col. (r) Tinică 
Gheorghe. Din Consiliul Director mai 
fac parte domnul Dumitrescu Ion 
(secretar), domnul Nica Ion, doamna 
Ivan Gherghina, domnul Sterea 

Adrian, domnul Prodan Florin şi 
domnul Preda Mircea. În cadrul Casei, 
de un respect deosebit se bucură pentru 
seriozitatea şi calitatea muncii prestate 
toţi membrii Consiliului Director, 
Contabilul şef, domnul Radu Gabriel şi 
domnul Stănescu Dumitru, 
preşedintele Comisiei de cenzori. 

Casa are 3 casieri la sediu şi 4 
casieri în teren care îşi desfăşoară în 
mod ireproşabil activitatea de atragere 
de noi membri, achitarea la timp a 
împrumuturilor contractate, predarea 

sumelor de bani şi întocmirea 
documentelor legale. De asemenea, 
Casa mai are un medic, un 
administrator şi un îngrijitor. 

Scopul principal al Casei este 
acela de a ajuta membrii săi în situaţii 
deosebite, atât financiar, cât şi 
material, de a organiza diverse 
activităţi culturale,  vizite la obiective 
turistice. 

Conştienţi de faptul că asociaţia 
este cu atât mai puternică cu cât numă-
rul membrilor săi este mai mare, 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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conducerea Casei a acţionat pentru 
atragerea a cât mai mulţi membri, 
atât din Curtea de Argeş, cât şi din 
oraşele, comunele şi satele din 
împrejurimi.  

Astfel, la 01.05.2009, Casa avea 
în evidenţă peste 14.500 membri în 74 
de localităţi în oraşele Curtea de 
Argeş, Piteşti, Câmpulung Muscel şi 
Râmnicu Vâlcea, precum şi în 

comunele Albeştii de Argeş, Arefu, 
Băiculeşti, Brăduleţ, Cepari, 
Cicăneşti, Ciofrângeni, Corbeni, 
Corbi, Coşeşti, Domneşti, Nucşoara, 
Mălureni, Merişani, Muşeteşti, 
Pietroşani, Poienarii de Argeş, 
Sălătrucu, Şuici, Tigveni, Valea 
Danului şi Valea Iaşului. 

Cu un fond social de peste 
5.000.000 lei, Casa a reuşit să acorde, 
în anul 2008, în mod operativ 
împrumuturi membrilor săi, precum 
şi ajutoare nerambursabile pentru 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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499 membri în valoare de 138.551 lei, 
însemnând ajutoare de deces – 125.690 
lei pentru 445 cazuri; ajutoare ocazionale 
– 7.886 lei pentru 12 membri; ajutoare de 
tratament – 4.975 lei pentru 42 membri; 
ajutoare pentru excursii – 4.000 lei. 
 Activitatea C.A.R.P. este total 
informatizată, are acces la internet, iar 
zilnic se acordă împrumuturi pentru cei 
cu situaţii de urgenţă şi ajutoare de 

deces. 
Colaborează în condiţii foarte bune 

cu Cercul Militar din localitate. Astfel, au 
fost organizate şi s-au desfăşurat 
activităţi culturale diverse la Clubul 
Casei, precum şi la Bibliotecă  şi 7 
excursii şi pelerinaje la diferite mânăstiri 
şi obiective turistice din zona Turda, 
Maramureş, Moldova, cu durata de 1-5 
zile cu prilejul Zilei Armatei României, 
Ziua Vânătorilor de Munte, la care au 
participat un număr mare de membri şi 
familiile acestora. De asemenea, 
colaborează cu alte case de ajutor 
reciproc din Curtea de Argeş şi din 

CARP CURTEA DE ARGEŞ 



Piteşti, precum şi cu Consiliul Local al 
Municipiului Curtea de Argeş. 

C.A.R.P. Curtea de Argeş a păstrat şi 
păstrează permanent legătura cu organele 
de presă locale. Multiple articole apărute 
în presă, diversele apariţii la emisiunile 
televizate în spaţiul de emisie din Curtea 
de Argeş şi Domneşti, au avut ca scop o 
informare permanentă a membrilor Casei 
şi o transparenţă a activităţii desfăşurate 
de Consiliul Director. 

Sărbătorirea a 50 de ani de existenţă 
şi activitate rodnică a C.A.R.P. Curtea de 
Argeş în anul 2008 a reprezentat un 
moment emoţional de mare intensitate 
pentru membrii săi şi o legitimă mândrie 
pentru că ei, pensionarii, au reuşit să se 
ajute reciproc atunci când a fost nevoie şi 
să lase urmaşilor lor un patrimoniu, o 
însemnată bogăţie materială şi spirituală. 

În fotografia de mai jos, este surprins 
momentul în care preşedintele Federaţiei, 
domnul ing. Gheorghe Chioaru, prezent la 
sărbatorirea a 50 de ani de existenţă, în-
mânează preşedintelui Casei de Ajutor Re-
ciproc a Pensionarilor Curtea de Argeş o 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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ANIVERSĂRI 
 Avem bucuria să vă spu-
nem că la C.A.R.P. “OMENIA” 
Bucureşti, pe data de 13 Febru-
arie 2009, am înmânat doam-
nei Viola Cotişel, Diploma 
de Fidelitate pentru 101 ani 
de viaţă şi 46 de ani ca 
membru. 
 Femeie mândră, fiindcă 
după părerea dânsei nu mai 
arată ca atunci când a  fost mi-
reasă, ne-a rugat să nu îi publi-
căm fotografia. 
  Ne conformăm. 
La Mulţi Ani, Doamnă Viola! 
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CASA DE AJUTOR RECIPROC  
A PENSIONARILOR 

MOINEŞTI 

Primul document care 
aminteşte despre Moineşti datează 
din timpul domniei lui Ştefan cel 
Mare când o parte din oastea lui 
Matei Corvin, regele Ungariei, învins 
de domnitorul moldovean, în lupta de 
la Baia, 1467, s-a retras spre 
Transilvania pe drumul ce trecea prin 
Moineşti. Dar, primul document în 
care Moineştiul este nominalizat ca 
târg datează din anul 1832, când avea 
188 de case şi 588 de locuitori. 

Situat în nord-vestul judeţului 
Bacău, în bazinul mijlociu al 
sistemului de râuri Trotuş-Tazlău, 
municipiul Moineşti are şanse reale 
în prezent de a intra în rândul 
staţiunilor balneoclimaterice ale ţării 
- având 10 izvoare cu ape minerale în 
Parcul Băilor Moineşti existente pe 
şenalul pârâului Gazu, şi beneficiind 
de microclimatul ozonat al zonei, 
lipsit de pulbere nocivă, însoţite de 
frumuseţile reliefului şi florei locale. 

La intrarea în oraşul Moineşti 
se află un monument înregistrat în 
patrimoniul UNESCO ce a fost 

realizat în memoria lui Tristan Tzara 
(100 de ani de la naştere) şi a curentului 
dadaist iniţiat de acesta. Monumentul 
DADA se afla pozitionat pe şoseaua 
Moineşti-Bacău, fiind un punct de 
referinţă în peisajul cultural al oraşului. 
Alături de acesta, în 2007, s-a construit 
un complex comercial. 

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor ‚‚Speranţă şi Omenie“ 
Moineşti, judeţul Bacău (C.A.R.P. 
Moineşti) a luat fiinţă la data de 
26.01.1956 din iniţiativa celor 147 
membri fondatori şi a aderat la 
Federaţia Naţională ‚‚Omenia“ a Caselor 
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România la data de 20.07.2005. 

Are sediul în municipiul Moineşti, 
judeţul Bacău, strada Zorilor, bloc 4-5 
Parc, spaţiul fiind proprietatea Casei. 

C.A.R.P. Moineşti şi-a dobândit 
personalitatea juridică încă de la 
înfiinţare şi este consfinţită în grefa 
Judecătoriei Municipiului Moineşti sub 
numărul 2445/2601/2007, cu ultimele 
modificări ale Statutului sub deviza 
‚‚Speranţă şi Omenie“. 



Conducerea C.A.R.P. Moineşti 
este asigurată de Consiliul Director, 
format din 5 membri, ales o dată la 4 
ani. Începând cu 02.04.2005 
preşedinte al Consiliului Director şi 
al casei este Anton Albu. Din 
consiliu  fac parte domnul 
vicepreşedinte Alexandru Havriliuc  
şi domnii consilieri Alexandru 
Laslău, Vasile Berbece şi Toader 

Ionaşcu.  
Director administrativ este 

doamna Amalia-Lăcrămioara 
Chirion, iar Contabil şef este 
doamna Lidia Mustaţă. Comisia de 
cenzori  are preşedinte pe domnul 
Gheorghe Buruiană şi membrii pe 
doamnele Jana Moroiu şi Olga 
Beraru. 

La această dată, C.A.R.P. 
Moineşti are în evidenţă peste 
23.400 de membri, organizaţi în 34 
sucursale fără personalitate juridică 
proprie, deserviţi gratuit, la 
domiciliu, de câte un delegat-
încasator (desemnaţi în adunările 

generale anuale) în municipiul Moineşti, 
cu 6 filiale de cartier şi sucursale în 
oraşul Comăneşti, oraşul Dărmăneşti, 
comunele Asău, Agăş, Ardeoani, Balcani, 
Bereşti-Tazlău, Brusturoasa, Ghimeş, 
Dofteana, Măgireşti, Palanca, Pârjol, 
Poduri, Scorţeni, Solonţ, Strugari, 
Zemeş; satele Baseşti, Bucşeşti, Ciugheş, 
Cucuieţi, Goioasă, Grigoreni, Schit 
Frumoasa şi Teşcani.  

Consiliul Director al C.A.R.P. 
Moineşti apreciază că sunt cerinţe şi 
posibilităţi ca astfel de filiale să fie 
înfiinţate şi în oraşele Târgu Ocna, 
Slănic Moldova, precum şi în alte 
localităţi din judeţ. 

Cu un fond de peste 12 miliarde lei, 
C.A.R.P. Moineşti asigură membrilor săi 
împrumuturi pe diferite termene de 
rambursare, la un număr tot mai mare 
de solicitanţi.  

C.A.R.P. Moineşti dispune de un 
sector de prestări servicii care cuprinde 
ateliere de tâmplărie, cizmărie, frizerie-

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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coafor, magazin de pompe funebre, un 
parc auto cu 3 autovehicule, din care 2 

sunt care mortuare pentru 
transportarea gratuită a persoanelor 
decedate. 

Serviciile prin ateliere proprii 
pentru toţi membrii C.A.R.P. Moineşti 
şi familiile acestora reprezintă un real 
sprijin, ca urmare a preţurilor foarte 
mici practicate. 

Prin fondul de întrajutorare, 
C.A.R.P. Moineşti urmăreşte 

realizarea unei protecţii sociale a 

tuturor membrilor săi, cu prioritate 
pentru cei fără pensii sau cu pensii mici 
şi cu posibilităţi minime de întreţinere. 

Pe lângă împrumuturile cu 

dobânzi avantajoase, C.A.R.P. Moineşti  
acordă ajutoare sociale nerambursabile  
în bani şi alimente, cu prioritate celor 
rămaşi singuri, fără pensii sau cu pensii 
mici. 

Fondul de întrajutorare format din 
contribuţia lunară a membrilor asociaţi, 
asigură pe lângă ajutorul de deces, care 
la 20 de ani este mai mare decât cel 
achitat de către asigurările sociale, 
reduceri la contravaloarea lucrărilor 
dentare efectuate, reduceri la 
contravaloarea biletelor de tratament în 
staţiuni, compensarea cu 50% a 
contravalorii excursiilor organizate de 
asociaţie. 

Tot din fondul de întrajutorare se 
acordă premii pentru cei care 
sărbătoresc ‚‚Nunta de aur“. 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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Din fondurile primite de la guvern 
şi din fonduri proprii, se acordă premii 
pentru persoanele în vârstă, la 1 
Octombrie, cu ocazia ‚‚Zilei 
Internaţionale a Persoanelor 
Vârstnice“. 

Trebuie menţionat faptul că 
sistemul de acordare a ajutoarelor nu s-
a limitat la membrii C.A.R.P. Moineşti. 
 Astfel de ajutoare au fost acordate 
şi altor C.A.R.P-uri din ţară, în semn de 
solidaritate şi întrajutorare cu cei 
care au avut de suferit de pe urma 
calamităţilor naturale: 7.500 lei 
sinistraţilor din comuna Arbore, 
judeţul Suceava; 2.500 lei Căminului de 
bătrâni din municipiul Rădăuţi, 
judeţul Suceava; 2.500 lei sinistraţilor 
din oraşul Pucioasa, judeţul 
Dâmboviţa; 5.000 lei sinistraţilor din 
municipiul Tecuci, judeţul Galaţi. 

Cel mai important moment din 
viaţa şi activitatea C.A.R.P. Moineşti  a 
avut loc pe data de 26.01.2006 când 
C.A.R.P. Moineşti a sărbătorit 50 de ani 
de la înfiinţare. Cu acest prilej s-a 

constatat că din cei 147 membri 
fondatori, în viaţă mai este numai 
unul - domnul Asandei Ştefan din 
municipiul Moineşti. Asociaţia l-a 
declarat membru de onoare şi îl 
premiem anual, moment în care facem 
şi câte o fotografie. 

Impresionaţi de originalitatea 
celor prezentate de C.A.R.P.-urile ce au 
apărut în primul număr al revistei, am 
preluat cele mai semnificative idei şi 
practici pentru munca noastră care va 
urma.  

La noi, în preambulul Statutului 
veţi putea citi un motto, de care 
suntem mândri şi vi-l prezentăm: 

« FIE CA PREZENTUL C.A.R., 
SĂ NE FIE DAT ÎN DAR, 

O SPERANŢĂ AŞTEPTATĂ, 
ÎN STATUT… LEGIFERATĂ  » 

 Cu sinceritate şi respect deosebit 
pentru membrii şi aliaţii Federaţiei, 
dar şi pentru cititori, vă adresez 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 

Page 15 Nr. 2 anul 1 

CARP MOINEŞTI 



Page 16 OMENIA 

    CASA DE AJUTOR RECIPROC A 
PENSIONARILOR 

DEVA 

Municipiul Deva, reşedinţa jude-
ţului Hunedoara se situează în partea 
centrală a judetului, la o altitudine de 
187 m faţă de nivelul mării, pe malul 
stâng al cursului mijlociu al Mureşului. 
Se presupune că numele Deva este în 
legătură cu anticul cuvânt dac dava, ca-
re însemna cetate. Alte teorii susţin că 
numele s-ar trage de la o legiune roma-
nă (Legio II Augusta) care s-a transfe-
rat la Deva de la Castrum Ceva, acum 
Chester în Marea Britanie.  

Prima atestare documentară a 
existenţei localităţii Deva datează din 
anul 1269. Pe hărţile medievale ea apa-
re fie sub numele de Deva sau Dewan. 
Există argumente de ordin lingvistic 
care arată că toponimul Deva provine 
din cuvântul slav deva, care înseamnă 
fecioară. 

Zonă încărcată de istorie, în Deva 
pot fi văzute obiective turistice ca: Rui-
nele Cetăţii Deva de pe Dealul Cetatii, 

Parcul Cetăţii, situat la poalele dealului, 
casa dr. Petru Groza  (casa fără acoperiş 
cum îi spun locuitorii vârstnici), statuia 
tăcută a lui Mihai Eminescu, castelul 
Magna Curia (vezi fotografia din an-
tet), castelul familiei Bethlen care adă-
posteşte în prezent Muzeul Judeţean 
Hunedoara, renumitul Liceu Sportiv De-
va, statuia lui Decebal, statuia lui Tra-
ian, precum şi multe alte obiective. 

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Deva s-a înfiinţat la 
20.02.1950 prin Decizia nr. 41/918 a 
Sfatului Popular al oraşului de 
subordonare regională Deva, s-a 
înregistrat la Judecătoria Deva, conform 
Sentinţei civile nr. 4/PJ/ 1991 şi 
reconfirmat prin Sentinţa 16/PJ/2005 a 
Judecătoriei Deva. 
 Sediul C.A.R.P. Deva este în 
imobilele propietate a Casei, situate pe 
str. Imparatul Traian nr.31-33, 
cumparate in 1994 si 1996. C.A.R.P. 



Deva este organizată şi funcţionează 
pe baza statutului propriu şi are ca 
scop principal sprijinirea şi 
ajutorarea sub multiple forme a 
membrilor săi, pe baza principiilor 
democraţiei şi echităţii. 
 Preşedintele C.A.R.P. Deva 
este ing. Kovacs Francisc. 

Consiliul Director este 
organul executiv care conduce 
operativ activitatea Casei şi 
administrează mijloacele materiale 
şi băneşti, răspunzând în faţa 
Adunării generale pentru întreaga 
activitate.  

Consiliul este ales pe o 
perioadă de 5 ani şi este format din 3 
membri şi 2 supleanţi; se întruneşte 
lunar sau ori de câte ori este nevoie. 
 Contabilul şef, funcţie 
ocupată în prezent de domnul 
economist Crişan Virgil, are în 
subordine contabilii, 2 casiere 

încadrate cu contract de muncă pe durată 
nedeterminată, 12 casieri încasatori din 
oraşul Simeria şi 11 comune şi sate 
(Certeju de Sus, Dobra, Hărău, Gurasada, 
Ilia, Lunca, Măgura, Săcărâmb, Şoimuş, 
Veţel şi Zam), gestionarii, personalul 
medical şi administrativ, lucrătorii la 
frizerie, coafură şi cizmărie. 
 Comisia de cenzori se alege în 
Adunarea generală pe o durată de 3 ani şi 
este alcătuită din 3 membri şi 2 membri 
supleanţi. Preşedintele Comisiei este în 
prezent domnul economist Nicolae Oltean. 
 Fondul social al membrilor Casei  
este de peste 2.500.000 lei. La această 
dată, Casa are peste 5.600 membri activi 
(dintre aceştia mai mult de 3.000 de 
persoane au pensii foarte mici, până în 
600 de lei); din această cauză pensionarii 
au puţine şanse să ia credite de la alte 
instituţii bancare. Referitor la 
împrumuturile pe care le acordam 
membrilor nostri, afirm ca „Suntem 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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singura instituţie care acordă 
împrumuturi unor persoane cu 
venituri atât de mici. Pe fond de criză, 
dobânda pe care o practicăm e minimă 
pe piaţă, dar tot este reprezentată 
de  un număr cu două cifre. Cu toate 
acestea, şi trebuie să spun asta, aceşti 
pensionari sunt cei mai buni platnici 
posibili, cazurile de întârzieri la plata 
ratelor fiind extrem de rare“. 
 Membrilor C.A.R.P. Deva li s-a 
pus la dispoziţie începând cu anul 
1994 o încăpere pentru petrecerea 
timpului liber, iar în prezent Casa este 
acreditată ca furnizor de servicii 
sociale privind activităţi de socializare 
şi petrecere a timpului liber în cadrul 
Centrului de Zi ‚‚Club C.A.R.P. Deva“.  

 Clubul are 2 responsabili cu 
misiunea de a menţine legătura între 
membrii Casei şi conducerea acesteia 
privind nevoile şi dorinţele acestora. 
 În anul 2008, Casa a obţinut 
acreditarea ca furnizoare de servicii de 
recuperare şi reabilitare, activitate 
care are loc în cadrul Centrului de 

CARP DEVA 
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îngrijire şi asistenţă socială. În acest 
scop, Casa a deschis cabinete medicale 

de medicină generală, medicină de 
familie, stomatologie, reumatologie şi 
fizioterapie, tratamente şi testare 
glicemie, farmacie proprie. 
 Anual Casa acordă atât ajutoare 
băneşti nerambursabile membrilor care 
au avut mari probleme financiare, cât şi 
ajutoare materiale constând în pachete 
cu alimente. Se mai acordă ajutoare 
constând în medicamente gratuite, 
compensarea cheltuielilor privind 
executarea de proteze dentare, 
acordarea de dispozitive medicale 
gratuite, ajutoare de deces urmaşilor 
membrilor decedaţi, efectuarea de 
excursii cu membri şi compensarea a o 
parte din costuri. 
 În cadrul C.A.R.P. Deva sunt 
deschise şi funcţionează ateliere de 
coafură, frizerie, cizmărie şi un magazin 
alimentar de tip Economat. 

În  magazin, în anul 2008, au 
intrat mărfuri în valoare de 23.786 lei şi 



au fost deserviţi aproape 4.000 
membri ai Casei. 
 Casa desfăşoară activităţi de 
asistenţă socială şi medicală atât prin 
programe proprii, cât şi prin programe 
în parteneriat cu diferite organizaţii şi 
asociaţii de binefacere (în anul 2008 
au fost accesate fonduri europene 
pentru extinderea cabinetelor 
medicale şi ale ‚‚Clubului C.A.R.P. 
Deva“), în acestea fiind cuprinşi un 
număr de peste 3.500 membri. 
 Activităţile cultural educative şi 
artistice desfăşurate cuprind excursii 

efectuate în parteneriat cu Liga 
pensionarilor, campionate de şah 
organizate la sediul ‚‚Club C.A.R.P. 
Deva“. 
 În activitatea sa, C.A.R.P. Deva 
colaborează în condiţii bune atât cu 
autorităţile locale (Consiliul Judeţean 
Hunedoara, Consiliul Local Deva), cât 
şi cu organizaţii neguvernamentale 
(Crucea Roşie, Liga Pensionarilor 
Deva, Triamed Timişoara etc.). 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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Şi în această zonă a ţării, singura 
soluţie pentru ca bătrânii să poată avea 
sărbători frumoase este împrumutul. 
Pensionarii plătesc lunar, din timp, 
pentru a avea o masă mai bogată de 
Crăciun sau de Paşti. De asemenea, 
este şi singura posibilitate de a-şi plăti 
în întregime impozitele pe terenuri şi 
pe case. Numărul celor care apelează la 
această variantă de împrumut este tot 
mai mare de la un an la altul. 
 De-a lungul timpului, o serie de 
persoane ca domnii Damean Ion, 
Zaharie Avram, Lăscău Alexandru, 
Ghiţă Alexandru au manifestat 
ataşament faţă de valorile promovate 
de Casă, au avut o contribuţie 
importantă la realizările şi proiectele 

 Campania iniţiată de Asociaţia 
Naţională pentru Protecţia Consumato-
rului doreşte să încurajeze consumul 
responsabil de resurse. Şi care este cel 
mai potrivit lucru în timp de criză de-
cât evitarea risipei? 
 Închide, stinge, reciclează sunt în-
demnuri pe care noi, cei de vârsta a tre-
ia trebuie să le urmăm, mai ales acum, 
când siguranţa plăţii pensiei în luna 
următoare nu mai este certă. 
 Economiseşte pentru tine! 
Economiseşte pentru mâine! este 
corolarul timpului actual, pe care anul 
trecut îl visam mult mai roz. 
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CASA DE AJUTOR RECIPROC  
A PENSIONARILOR   

ROŞIORII DE VEDE 
ISTORIA LOCULUI  

 Municipiul Roşiorii de Vede, 
din judeţul Teleorman se află aşezat 
peste fundaţiile unui castru roman 
care făcea parte din Lines 
Transsalutanus (sec. III e.n.). Prima  
atestare scrisă se află în itinerarul 
pelerinilor germani Peter Spornau 
şi Ulrich Tennstonelt din 1385 sub 
numele de „Russenart“ (Ruşii de Ve-
de). 
 Prima consemnare a numelui 
complet sub forma „Ruşii de Vede“ 
se află în actul emis de Radu de la 
Afumaţi la 18 mai 1526. 
 În secolul al XVI, Mihai Vitea-
zul a dăruit moşia Ruşii de Vede, 
călăraşilor săi, de acolo devenind şi 
reşedinţa Judeţului Teleorman, asa 
cum este consemnat în hărţile euro-
pene în secolul XVIII.   
 În anii 1768 şi 1769, domnito-
rul Alexandru Ghica, ctitorul Mâ-
năstirii Sfântul Spiridon Nou din 
Bucureşti, a emis acte de închinare 
a oraşului, ceea ce va determina o 
luptă lungă a roşiorenilor contra 
egumenilor mânăstirii, care va dura 
până în 1864. 
 În anul 1821 Ruşii de Vede era 
transformat de Tudor Vladimirescu 
în punct de supraveghere a mişcării 
turcilor la Dunăre. 

 În anul 1831 Ruşii de Vede era sin-
gurul oraş al judeţului, în care se practi-
cau 20 de meserii. 
 Stravechiul Rusenart a luat fiinţă în 
inima Câmpiei Române şi în centrul Tele-
ormanului istoric, între coline domoale şi 
pâlcuri rămase din vestita Pădure Nebu-
nă (a Deleormanului), ce a dat numele 
acestui ţinut. 
 Municipiul Roşiorii de Vede s-a dez-
voltat pe malul drept al râului Vedea, este 
stăbătut de pârâul Bratcov şi se află situ-
at la 100 km de Bucureşti, la 100 km de 
Craiova şi tot la 100 de km de Piteşti şi 
Târgovişte. Până la Giurgiu şi Slatina 
sunt câte 80 de km. Este legat în mod di-
rect, prin şosele moderne şi magistrale fe-
roviare de toate marile oraşe din sudul ţă-
rii dar şi de Ardeal, Banat şi Moldova. 
 Municipiul de azi s-a dezvoltat într-
un loc important de trafic comercial dato-
rat trecerii pe aici, încă din cele mai vechi 
timpuri a unor importante drumuri ca 
„drumul lui Traian“ şi „drumul oii“. 
 În prezent municipiul numără peste 
32.000 de locuitori. Biografia unor perso-
nalităţi marcante ale culturii româneşti 
este legată de localitate; printre acestia ar 
fi de remarcat scriitorii Marin Preda, Gala 
Galaction, Zaharia Stancu, istoricul Dan 
Berindei, artistul plastic Constanţa 
Dogeanu, soprana Irina Dogeanu. 
 Casa de Ajutor Reciproc a Pensi-



Caption describing picture or 
graphic. 

onarilor Roşiorii de Vede, cu sediul 
în strada Oltului nr. 4 s-a înfiinţat în 
anul 1952, iar în anul 1998 a aderat la 
Federaţia Naţională „OMENIA“ a Ca-
selor de Ajutor Reci-proc ale Pensiona-
rilor din România. 
 Din anul 2003, preşedinte al Ca-
sei este economist Ioan Eana. Înce-
pând cu 2005 acesta este şi membru al 
Biroului Permanent şi al Comitetului 
Director al Federaţiei. 
         Un perpetuu perfecţionist, preşe-
dintele Ioan Eana, la solicitarea Birou-
lui Permanent, a devenit artiza-nul  Re-
gulamentului de Organizare şi Funcţio-
nare al Federaţiei, regulament ce a fost 
aprobat la lucrările Consiliului 
National din 10 aprilie 2009. 
 Ca o recunoaştere a meritelor 
pentru activitatea în C.A.R.P. Roşiorii 
de Vede şi Federaţie, a fost ales Preşe-
dinte al Consiliului Judeţean al Persoa-
nelor Vârstnice. 
 Casa are un număr de peste 4500 

de membri din care, 1500 în localităţile 

rurale Peretu, Traianul, Măldăieni, Ve-
dea, Drăgăneşti, Beuca, Dobreşti, 
Balaci, Stejaru, Drăcşanei. 
  Membrii Consiliului Director al 

C.A.R.P. Roşiorii de Vede, domnii Vasi-
le Berlic, Ion Pletea, Mircea Oprea, Va-
sile Pascu şi contabila şefă, doamna 
Georgeta Saioc, alături de preşedintele 
clubului pensionarilor, domnul Emil 
Badea, s-au implicat în cele mai impor-
tante activităţi culturale desfă-şurate 
anual la 1 Octombrie, cu ocazia sărbă-
toririi Zilei Internaţionale a Persoane-
lor Vârstnice, la sărbătorirea zilelor 
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municipiului, prin simpozioane, seri de 
muzică şi dans, mese festive, vizite la 
muzee şi expoziţii, concursuri tematice.  
 Asociaţia se mândreşte cu un cabi-
net medical de medicină de familie care 
deserveşte peste 2800 de beneficiari. 
 Clubul pensionarilor Casei este 
unul din locurile frecventate zilnic de 
membrii săi cotizanţi. 
 Ajutoarele în bani, compensarea 
parţială a costului tratamentului la băi, 
ajutoarele băneşti şi materiale pentru ur-
maşii membrilor decedati, compen-sarea 
parţială a costului excursiilor şi pelerina-
jelor organizate de asociaţie, constituie o 
preocupare permanentă a conducerii 
C.A.R.P. Roşiorii de Vede. 
 C.A.R.P. Roşiorii de Vede are o 
foarte bună colaborare cu autorităţile lo-
cale, încheind în folosul membrilor săi, 
protocoale de colaborare cu Serviciul Pu-
blic de Asistenţă Socială al Primăriei şi 
cu Poliţia de Proximitate. 
 În anul 2004 au reuşit să-şi cumpe-
re sediul, să-l doteze cores-punzator ne-
voilor, cu mobilier şi centrală proprie de 
încălzire iar în următorii ani să informa-
tizeze activitatea financiar-contabilă prin 
achiziţionarea de calculatoare, să cumpe-
re birotică şi un autoturism de oraş, în 
vederea optimizării activităţii de mana-
gement. 

 Întreaga activitate a beneficiat 
de sprijinul nemijlocit al comisiei de 
cenzori, condusă de domnul Aurelian 
Mătulescu. 
 Casa are un număr de 17 salari-
aţi cu care reuşeşte, în condiţii optime, 
să sa-

tisfacă cerinţele mem-brilor, persoane 
cu problemele speci-fice vârstei a treia. 
 „La ceas de bilanţ“, actuala con-
ducere îşi aduce aminte cu respectul 
cuvenit de înaintaşii care au înfiinţat 
şi au condus această instituţie în folo-
sul membrilor săi, un loc aparte 
ocupându-l Constan-
tin Bunea, cel care a 
fost preşedinte în pe-
rioada 1987-2003. 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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CENTRU DE 
SERVICII 

 LA DOMICILIU  
pentru  

PERSOANE VÂRSTNICE 
      United Way România, este o 
fundaţie  românească, afiliată la United 
Way Internaţional, condusă de 
voluntari locali şi care face parte dintr-
o reţea de 3000 de organizaţii United 
Way existente în 45 de ţări ale lumii. 
     United Way este donator prin 
exce len ţă  l o ca l ,  care  spr i j ină 
organizaţiile neguvernamentale să ofere 
servicii de calitate către cele mai 
vulnerabile şi dezavantajate grupuri din 
comunitate. Fondurile United Way 
provin din sponsorizări de la companii, 
din donaţii salariale ale angajatilor 
acelor companii şi din alte contribuţii 
individuale. 
      Am aflat despre United Way 
România vizitând C.A.R.P. OMENIA din 
Bucureşti. La sediul din strada 
Amurgului 53, erau un număr foarte 
mare de persoane vârstnice care 
solicitau integrarea în viitoarele 
programe sociale United Way. Datorită 
acestei situaţii, care a devenit 
permanentă, C.A.R.P. OMENIA şi-a 
propus ca odată cu acest proiect, care se 
derulează din data de  15 noiembrie 
2008 până la data de 31 octombrie 2009, 
să extindă gama de servicii sociale 
integrate care să corespundă unor nevoi 
cât mai variate ale persoanelor 
vârstnice. Momentan beneficiarii United 
Way sunt persoane nedeplasabile sau 
greu deplasabile, cu boli cronice, care 
locuiesc în Municipiul Bucureşti şi în 
localităţi limitrofe acestuia. 
 Sperăm ca şi în vremuri de criză să 

OMENIA  
este o stare de suflet 

 Nu se  poate  măsura  cu 
calificative, mai mult, mai puţin, 
excepţional...  
 Îi poate fi constatată prezenţa cu 
DA sau NU. 
 Aprec ier i le  cant i tat ive  ş i 
calitative ţin de şansa OMENIEI de a 
avea posibilitatea să se concretizeze. 
 Marea majoritate a celor ce 
manifestă starea de suflet numită 
OMENIE, nu doresc ca aceasta să fie 
făcută publică.  
 Şi totuşi, beneficiarii stării de 
suflet numită OMENIE, doresc să 
mulţumească cuiva.  
 Când cel ce a dăruit este 
identificat în termeni juridici „persoană 
fizică“, poate fi pomenit de doamnele 
noastre la biserică, dar când acesta este 
persoană juridică, precum Fundaţia 
Mereu Aproape sau Fundaţ ia 
Principesa Margareta a României, 
preoţii sunt puşi în dificultate la 
formularea pomelnicului. 
 Rog pe prietenii mei din cele 143 
de CARP-uri membre ale Federaţiei, 
dar nu numai, să-mi spună despre 
stările de suflet numite OMENIE 
constatate la ei acasă. 
 Vă mulţumesc! 
                     Vasilică Fălcuţă 

Reporter de serviciu 
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CASA DE AJUTOR  RECIPROC  A PENSIONARILOR 

ZALAU 

SCURT ISTORIC 
C.A.R.P. Zalău a luat fiinţă la 

data de 30.06.1958, în baza Deciziei 
nr. 62 a Comitetului Executiv al Sfa-
tului Popular Raional Zalău, având 
un număr de 55 membri fondatori şi 
preşedinte pe domnul Felician 
Toduţ. 

În următorii 10 ani după înfi-
inţare, preocupările de bază s-au re-
zumat la încasarea cotizaţiei şi asi-
gurarea fondurilor de întrajutorare a 
celor mai săraci pensionari din rân-
dul membrilor organizaţiei. 

În prezent, C.A.R.P. Zalău are 
în evidenţă peste 9000 de membri şi 
un fond social de peste 2.670.000 
lei, un sediu propriu, un club foarte 
bine dotat, un hotel propriu, 
„TRIFOIAŞ“ în staţiunea Boghiş, cu 
30 paturi. 

OBIECT DE ACTIVITATE 
 Principalul obiect de activitate îl reprezintă îm-
prumuturi cu dobândă mică, anual, peste 6.000 de 
membri apelând la acest mod de întrajutorare, aparte-
nenţa la C.A.R.P. ZALĂU fiind, probabil, ultima lor 
şansă de supravieţuire. Pe site-ul asociaţiei 
www.carpzalau.ro puteţi găsi informaţii complete. 
 Continuăm să acordăm ajutoare nerambur-
sabile membrilor C.A.R.P. ZALĂU care se află în si-
tuaţii precare de sănătate şi sărăcie, pe baza anchete-
lor sociale efectuate de membrii Consiliului Director 
în mediul urban, sau prin confirmarea cererilor prin 
primării, în mediul rural. 



 Urmaşilor legali ai membrilor decedaţi, le 
acordăm ajutoare de înmormântare, cuantu-
mul acestora variând în raport cu perioada de 
cotizare. 
 Anual, de regulă în sezonul estival, orga-
nizăm 4-5 excursii în staţiuni balneare, la obi-
ective istorice şi turistice, jumătate din tariful 
de transport fiind suportat de asociaţie. 
 Ne mândrim cu hotelul propriu, din staţi-
unea Boghiş, în care putem asigura cazarea în 
30 de paturi. 

 Cu ocazia zilelor importante ale anului, 
Ziua Naţională a României, 8 Martie, l Mai, Zi-
lele Zalăului etc., organizăm întreceri de ma-

să între pensionarii membri C.A.R.P., la 
şah şi table, câştigătorilor acordându-se pre-
mii, cupe, medalii, diplome, cheltuielile fi-
ind suportate în cea mai mare parte de pri-
măria municipiului Zalău. 

 C.A.R.P. Zalău acordă o importanţă 
deosebită consultaţiilor şi tratamentelor 
medicale pensionarilor membri C.A.R.P., 
sens în care avem încheiate contracte cu ca-
binete medicale de oftalmologie, stomatolo-
gie, medicină internă şi reflexoterapie. 
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 La cabinetul de oftalmologie con-
sultaţia este gratuită şi decontăm 25 lei 
din costul facturii pentru ochelari. 
 La cabinetul de stomatologie con-
sultaţia este gratuită, iar pentru lucrările 
dentare efectuate membrilor C.A.R.P., ta-
riful la manoperă este redus cu 20-25%. 

 Consultaţiile medicale la cabine-

tul de medicină internă sunt gratuite, iar 
examenele de EKG si Ecograf se efectu-
ează, pentru membrii CARP cu tarif de 
50%. 
 Săptămânal, de regulă în ziua de 
luni, se asigură consultaţii reflexogene 
gratuite, iar şedinţele de masaj refexogen 
se efectuează cu reducere de 50% a tari-
fului pentru membrii CARP. 

 C.A.R.P. Zalău are un parteneriat 
cu farmacia GULIVER, de unde mem-
brii noştri pot să-şi procure medicamente 
compensate sau necompensate cu reduce-
re de 5% din costul rămas de plată. 
 CLUBUL PENSIONARILOR - al 
C.A.R.P. Zalău a fost inaugurat în anul 
2003, finanţat parţial de Primăria munici-
piului Zalău, în prezent, reprezentând, du-
pă aprecierea noastră şi a autorităţilor lo-

cale, cel mai frecventat spaţiu destinat persoa-
nelor vârstnice. 

 Aici se desfăşoară zilnic activităţi cultura-
le, expoziţii cu realizări ale pensionarilor, activi-
tăţi sportive specifice vârstnicilor, instruiri pe 
diverse teme, întâlniri ale pensionarilor cu perso-
nalităţi politice. 

 În cadrul Clubului funcţionează primul si 
deocamdată unicul centru de internet pentru 
pensionari din România, finanţat în totalitate 
de Fundaţia Bill Gates din SUA, unde au fost in-
struiţi gratuit pentru accesarea internetului peste 
1000 de pensionari. (Citiţi în paginile următoare 
despre centrul de internet.) 
 Aici funcţionează Clubul Femina, al pen-
sionarelor, o zi pe lună, ocazie cu care se dezbat 
probleme specifice femeilor (arta culinară, pictu-
ră, arta realizării goblenurilor, tratamente curati-
ve etc.). 
 C.A.R.P. Zalău asigură prestaţii de înfru-
museţare, coafură, frizerie, pentru care membrii 
C.A.R.P. plătesc doar 50% din tariful aplicat 
acestor activităţi în alte saloane similare. 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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 Prestigiul C.A.R.P. Zalău şi rezultatele 
din ce în ce mai bune obţinute în activitatea sa, 
se datorează şi faptului că membrii Consiliului 
Director şi personalul angajat asigură o conlu-
crare fructuoasă şi permanentă cu autorităţile 
publice locale, astfel că Prefectura, Consiliul 
Judeţean, primăriile - sunt prezente prin repre-
zentanţii lor, la toate activităţile organizate de 
C.A.R.P. Zalău, iar relaţiile deschise cu mass-
media locală şi centrală, asigură vizibilitate 
maximă. 
  Anul 2008, al cincizecilea de existenţă 
a C.A.R.P. Zalău, a fost marcat de o mare săr-

bătoare semicentenară la care au participat 

peste 500 de reprezentanţi ai membrilor 
noştri, precum şi invitaţi din ţară şi nu în 

ultimul rând, reprezentanţi ai autorităţilor 
publice locale. 
 Pentru informaţii concrete şi amă-
nunţite despre activitatea noastră, doritorii 
p o t  a c c e s a  S I T E - u l  n o s t r u 

www.carpzalau.ro, care este acum în limba 
română şi în scurt timp va fi şi în limba en-
gleză. 
 Ioan Ivaşcău 
  Preşedinte al C.A.R.P. Zalău   
 şi Vicepreşedinte al  
 Federaţiei Naţionale “OMENIA” 
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Biblioteca şi   
Centrul de Internet 

la Clubul Pensionarilor 
 
Nevoia de adaptare la contextul informaţio-

nal actual, nevoia de cooperare şi lupta bibliotecilor 
de a trece peste multe obstacole pentru a se face 
înţeleasă, reprezintă, dincolo de dorinţa firească, 
obiectivă, o preocupare curentă ce poate fi materia-
lizată prin forme de reprezentare compatibile şi 
concrete. În acest context se înscrie participarea 
Bibliotecii Judeţene Sălaj în programul Global 
Libraries, proiect ce presupune crearea unor  centre 
care să ofere accesul gratuit la computere, la inter-
net şi la cursuri de pregătire  comunităţii în cadrul 
căreia funcţionează.  

Locul şi rolul bibliotecii în contextul actual 
al societăţii bazate pe informaţie şi, implicit, pe noi-
le tehnologii de procesare a acesteia şi modificările 
survenite în activitatea bibliotecilor şi a meseriei de 
bibliotecar, impun implicarea în noi  parteneriate ce 
depăşesc zona de acţiune tradiţională consacrată 
bibliotecilor şi includerea acestui sistem informaţio-
nal în problemele structurilor sociale ale comunită-
ţii care o serveşte. 

Internet-ul reprezintă cel mai mare pro-
iect informatic de interconectare umană creat 
vreodată pe pământ. Evoluţia sa, de-a dreptul spec-
taculoasă, conferă acestui domeniu un rol determi-
nant, atât în asigurarea tuturor legăturilor ştiinţifi-
ce sau de natură umană cât şi între  persoane şi 
instituţii.  

Astfel, primul centru de internet din ţară, 
realizat în cadrul acestui program, a fost deschis şi 
inaugurat în data de 8 mai 2008, la Clubul Pensio-
narilor Zalău. Motivaţi fiind de necesitatea de a 
ieşi în întâmpinarea persoanelor din această cate-
gorie de vârstă, de o bună colaborare cu membrii 
acestui club, s-a considerat oportună deschiderea 
acestui centru la sediul C.A.R.P.-ului. 

Pentru a se putea identifica nevoile acestui 
grup ţintă, au existat câteva activităţi pregătitoare 
deschiderii centrului. Folosind metoda anchetei 
prin chestionar, pe un eşantion reprezentativ, s-a 
constatat, ca primă necesitate, realizarea unor cur-
suri de iniţiere în utilizarea calculatorului, deoare-
ce o bună parte din  răspunsuri a fost: „am acasă 

calculator, nu ştiu să-l folosesc, nu are cine să mă înveţe“, 
dar majoritatea au manifestat şi interes pentru o frecvenţă 
consecventă pentru a putea  explora un nou domeniu până 
acum necunoscut lor.  

Pare de necrezut, dar pensionarii s-au pierdut în 
lumea calculatoarelor. Am dat startul cu un număr de 60 
de cursanţi, repartizaţi în grupe de câte şase, iar pe parcur-
sul a 3-4 săptămâni de curs, am reuşit să scoatem 57 de 
„absolvenţi“,  iar lista a rămas deschisă, numărul acestora 
în prezent fiind mai mare. Aceste cursuri constau în dobân-
direa cunoştinţelor de navigare pe internet, poştă electroni-
că (e-mail, mesaje instant),  dezvoltarea discuţiilor interac-
tive pe blog-forum. Cei mai interesaţi,  învaţă  My compu-
ter şi organizarea fişierelor, programe de tehnoredactare şi 
calcul tabelar, inscripţionări CD/DVD şi altele, ajungându-
se până la un nivel de cunoştinţe - peste începător. 

Pentru cei care au depăşit faza cursurilor, în luna 
august am demarat o serie de acţiuni specifice,  cu scopul 

de a diversifica activitatea,  de  a dezvolta şi alte  abilităţi,  
a dobândi noi cunoştinţe şi informaţii şi, de ce nu, de a sta-
bili o stare de bine menită să asigure un climat de încrede-
re. De această dată,  tema aleasă a fost familia, deoarece 
este o temă  bine cunoscută a artei din toate timpurile şi 
defineşte o societate într-un anumit stadiu de civilizaţie. 
Ea reprezintă o reunire a vârstelor, dar şi un potenţial con-
flict între generaţii, generând astfel un permanent interes 
de discuţie. Activităţile s-au desfăşurat într-un cadru ambi-
ant, sub următoarele generice:  
Cu şi despre familie – vizite şi păreri împărtăşite pe  site-uri 
specializate. 
Drepturi sociale pentru membrii familiei - C.N.P.A.S.,  

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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EUlisses etc. 
Căminul pentru persoane vârstnice - proiecte, servicii, 
legislaţie. 
Ciclul vieţii de familie - vârsta a III-a - sănătate.ro, 
sfatulmedicului.ro etc. 

În lunile ce au urmat, am învăţat: cum să ne 
adresăm autorităţilor on-line, shopping on-line, jocuri, 
programe, emisiuni radio-TV on-line, să postăm anun-
ţuri: imobiliare, maşini, reţete şi altele. Subiectul „Cu 
şi despre prietenie“ pe cafeneaua.com, e-prietenie, ma-
trimoniale.ro, a stârnit şi stârneşte în continuare un 
interes deosebit pentru că dă confortul de a te simţi 
oarecum  în siguranţă cu o persoană, fără a trebui să-
ţi cântăreşti gândurile, nici să-ţi măsori cuvintele, el 
aflându-se la „un alt capăt de fir…“, iar oamenii se 
caută unul pe altul,  pentru a elimina acel sentiment, 
uneori de singurătate sau izolare. De asemenea, sunt 
vizitate în permanenţă site-uri creştine cu diverse te-
me despre credinţă, familie, fapte şi roade. Nu mai 
puţin lipsite de interes au fost şi subiectele legate de 
drepturile sociale, pensii  sau altele, iar subiectele ca-
re captează în permanenţă interesul femeilor sunt, 
evident, gospodina şi culinar.ro, muzică, filme etc. 
Download de pe internet şi materiale din secţia media 
a bibliotecii, reflexoterapia, abonare la newsletter-uri 
pe domenii diferite, forum, blog, sunt activităţi ce 
menţin în permanenţă interesul. 

Rezultatele nu se lasă nici ele aşteptate, iar 
pentru cei ce s-au încumetat a se aventura în acest 
maraton al autodepăşirii, Biblioteca Judeţeană a ofe-
rit  diplome de merit celor mai buni participanţi la 
Cursul de iniţiere în utilizarea calculatorului, demon-
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strând încă o dată că le stăm mereu aproape, răsplătiţi 
fiind şi noi la rândul nostru, cu „gânduri“ frumoase trans-
mise, de această dată prin intermediul calculatorului: Eu-
genia – „Sunt una din membrele C.A.R.P. de ani buni. În 
acest an clubul  a avut o mare realizare - făcând o bucurie 
membrilor prin achiziţionarea de către  bibliotecă a aces-
tor calculatoare. Generaţia din care fac  şi eu parte,  n-a 
beneficiat de această extraordinară realizare a 
electronicii. Acum însă avem posibilitatea şi marea 
satisfacţie să navigăm virtual în toată lumea. Eu personal 
sunt fascinată de ceea ce ne poate oferi un calculator şi 
internetul. Iar persoanele  singure, care se simt mai 
izolate, au extraordinara posibilitate de a-şi face noi 
prieteni...“.  

Surprinzător a fost faptul că interacţiunea din-
tre persoanele aflate în acest tip de intercorelaţie a dus la  
creşterea gradului de comunicare şi înţelegere sau neînţe-
legere, iar sentimentele şi atitudinile rezultate nu au fost 
deloc uşor de prognozat, părerile fiind împărţite. Deci, 
chiar dacă tehnologia digitală a făcut comunicarea 
instantanee la un moment dat, perfect posibilă, 
persoanele sunt expuse unor diverse opinii şi chiar valori. 
Acest aspect de nuanţă a făcut ca atmosfera să fie din ce 
în ce mai dinamică, fapt ce va atrage cu siguranţă mai 
mulţi doritori la aceste acţiuni. 

Acest tip de cunoştinţe captează şi  joacă un rol 
deosebit de important în desfăşurarea vieţii lor, astfel 
încât  o parte încep să simtă nevoia să le obţină în mod 
direct (lăsându-se „furaţi“ de timp) navigând chiar ore 
întregi pe internet, iar alţii stau, ascultă şi recepţionează 
în mod sistematic, neînţelegând în totalitate utilizarea 
întregului concept.  

Numărul apreciabil de utilizatori, mesajele de 
încântare şi mulţumire ce nu contenesc să vină pe această 
cale, fascinaţia  acestora pentru virtualitate sau  entuzi-
asmul justificat al folosirii acestei tehnologii,  ne face să 
credem că avem menirea de a provoca această categorie 
de vârstă  să participe din ce în ce mai activ la acest pro-
ces, printr-o reală motivaţie: existenţa centrului cu acces 
gratuit la internet. 

 
 Maria Demble  
 Sala de Lectură & Centrul de Internet la Clubul Pensionarilor  
de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Municipiul 
Zalău 

CARP ZALĂU 
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CASA DE AJUTOR RECIPROC A 
PENSIONARILOR 

HAŢEG 
GEOGRAFIE ŞI ISTORIE 

 Oraş în judeţul Hunedoara, 
Haţeg este menţionat prima dată ca  
Ţara Haţegului (Terra Harszoc) în 
Diploma Ioaniţilor din anul 1247. 
Numele poate veni din maghiară, de la 
hat-szék, adică şase scaune de 
judecată, înţeles ca districtul celor 
şase scaune, ori de la hát-szeg, cetatea 
de pe vârful din spate, sau harszoc de 
la cuvântul hârs, care în limba 
cumană înseamnă urs.  
   Din Haţeg, se poate ajunge foarte 
repede şi uşor la o serie de locuri 
istorice de o frumuseţe neasemuită, 
astfel: 
- Mânăstirea Prislop, situată la 13 km 
nord-vest de Haţeg, întemeiată de că-
lugărul Nicodim, în 1404, cu sprijinul 
domnitorului Mircea Cel Bătrân; 
- Mânăstirea Cetatea Colţ, situată în 
comuna Râu de Mori; 
- Cetatea Colţ, construită de familia 
Cândea în secolul al XV-lea în apropie-

rea comunei Râu de Mori, situată pe 
vârful unui deal; 
- Sarmizegetusa, ruinele Ulpiei 
Traiana Sarmizegetusa aflată la 17 km 
de Haţeg. Din anul 108 până în 271 a 
fost cea mai importantă metropolă de 
pe teritoriul Daciei Romane; 
- Castelul de la Sântamaria Orlea, cas-
tel feudal construit în secolul al XVI-lea 
pe malul Râului Mare - cel mai bine 
păstrat monument din zonă, azi han 
turistic; 
- Biserica din Densuş, construită în se-
colul al XII-lea; 
- Biserica Sântămărie Orlea, biserică 
reformată, odinioară ortodoxă, ridicată 
în piatră de cnezii din familia Cândea 
la sfârşitul secolului al XIII-lea în stil 
romantic; 
- Parcul Naţional Retezat, declarat 
Parc Naţional în 1935, cu peste 80 la-
curi glaciare; 
- Rezervaţia de zimbri, la 3 km de oraş, 
cea mai renumită rezervaţie de creştere 
a zimbrilor. 



 Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Haţeg a luat fiinţă pe 
data de 10 octombrie 1959 în baza Deci-
ziei nr. 204/1959 a Comitetului Execu-
tiv al Judeţului Hunedoara şi a adresei 
nr. 920/10.10.1959 a Sfatului Popular 
al Raionului Haţeg. 
 A aderat la Federaţia Naţională 
‚‚Omenia“ a Caselor de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor din România în luna 
octombrie 2000. 
 Are sediul în localitatea Haţeg, 

strada Bisericilor nr. 7. 
 Consiliul Director este condus 
de profesorul Leontin Barbu din 
01.03.1992. În Consiliu există încă 2 
membri şi 1 membru supleant. 
 Contabilul şef, funcţie ocupată 
de doamna economistă Simona-Ana 
Cornea, are în subordine 6 delegaţi-
încasatori din localităţile unde există 
membri. 
 Comisia de cenzori este 
condusă de doamna Ema Spătaru. 

 La această dată, Casa are în 
componenţă peste 4500 membri 
proveniţi din 5 oraşe, 14 comune şi 65 
sate. 
 Casa dispune de un club cu circa 
15 locuri şi un cabinet stomatologic, 
înfiinţat în anul 2007 unde se tratează 
un număr tot mai mare de membri  
(127 în anul 2008). 
 C.A.R.P. Haţeg acordă o atenţie 
cu totul deosebită ajutorării membrilor 
săi cu sume nerambursabile în bani, 
medicamente, îmbrăcăminte, încălţă- 
minte - gratuite, ajutoare pentru deces 
precum şi compensaţii pentru articole 
de înmormântare. Prin magazinul de 
pompe funebre, Casa distribuie 
coroane şi alte produse la preţuri 
subvenţionate. 
 C.A.R.P. Haţeg a organizat 
pentru membrii săi o excursie la 
Barajul Râul Mare-Retezat şi diferite 

activităţi culturale şi artistice. 
 C.A.R.P. Haţeg are o bună 
colaborare cu autorităţile locale 
(Primăria oraşului, Casa de Cultură a 

CARP HAŢEG 
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oraşului, Poliţia), Liceul de cultură 
generală, cu şcolile generale, Clubul 
copiilor, cu alte instituţii 
neguvernamentale. 

Astfel, împreună cu Primăria 
Haţeg a fost organizată aniversarea 
unor evenimente ca 50 de ani de 
convieţuire a cuplurilor în anii 2007 şi  
2008; înmânarea Diplomelor de 
excelenţă celor care au împlinit 80 de 
ani în anul 2008.  

Cu poliţia locală, din 2006 şi 
până în prezent s-a încheiat un 
parteneriat de sprijin reciproc pentru 
depistarea persoanelor vulnerabile 
(vârstă înaintată, bolnave la pat, 
singure etc.) şi ajutorarea acestora. Cu 
Crucea Roşie, Casa a distribuit 
periodic îmbrăcăminte şi aparatură de 
locomoţie second-hand (cărucioare, 
bastoane, cârje etc.) în mod gratuit în 
perioada 2004-2008. 
 Cele mai importante momente 
din viaţa Casei au fost darea în 
folosinţă a clădirii în care funcţionează 
cabinetele medicale în anul 2006 şi 

festivitatea ce a avut loc cu prilejul dării 
în folosinţă a cabinetului dentar în anul 
2007. 
 Realizările actuale ale C.A.R.P. 
Haţeg se datorează, în mare parte, unor 
persoane care şi-au adus de-a lungul 
timpului o contribuţie importantă la 
viaţa şi activitatea Casei, au promovat 
constant şi corect principiile ei.  Este o 
datorie de onoare a actualei conduceri a 
Casei de a insera în paginile revistei 
‚‚Omenia“ numele şi activitatea 
desfăşurată de aceste persoane, 
recunoscându-le implicit meritele. 
 Domnul Pliuţă Aurelian, fost 
membru în Consiliul director în 
perioada 1950-1998 pentru efortul, 
priceperea, strădania şi relaţia pe care a 
promovat-o pe plan local pentru 
achiziţionarea unui sediu, înscrierea de 
noi membri şi pentru buna funcţionare a 
Casei. 
 Domnul Bajura Aurel, 
preşedinte al C.A.R.P. Haţeg în perioada 
1980-1990 pentru străduinţa, spiritul de 
organizare şi preocuparea constantă de 
a menţine în funcţiune Casa, pentru a 
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satisface prompt cerinţele membrilor 
săi. 
 Domnul Moise Alexandru, 
preşedinte al C.A.R.P. Haţeg în 
perioada 1990-1992, a continuat să 
organizeze şi să desfăşoare 
activităţile de întrajutorare a 
membrilor Casei prin extinderea 
activităţii ei în localităţile din jurul 
Haţegului. 
 Despre mine, Leontin Barbu, 
preşedintele C.A.R.P. Haţeg, 
membrii Consiliului Director mi-au 
impus să spun “pentru perseverenţa 
în aplicarea întocmai a prevederilor 
legilor în vigoare şi cele prevăzute în 

Statutul Casei, preocuparea 
constantă pentru menţinerea unor 
relaţii principiale cu organele locale, 
corectitudinea şi omenia de care a 
dat dovadă în relaţiile cu membrii 
C.A.R.P. Haţeg”. 

Toate acestea au dus la 
creşterea numerică a membrilor 

Pe timp de criză prinde bine 

OFERTA  
Farmaciilor DONA  

Lanţul farmaciilor DONA şi-a 
manifestat disponibilitatea de a 
colabora cu CARP-urile din Fe-
deraţia Naţională „OMENIA“, 
privind distribuirea unor 
carduri de fidelitate. 
 Acestea oferă o reducere de 
5% pentru toate cumpărăturile 
efectuate în farmaciile DONA. 
Totodată, 2% din valoarea totală 
a cumpărăturilor efectuate de 
membrii CARP, se distribuie lu-
nar către persoanele cu venituri 
mici pentru procurarea de medi-
camente. 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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ORADEA  

Oradea, mai demult Oradea Ma-
re (în maghiară Nagyvárad, în  germa-
nă Großwardein, în  latină 
Magnovaradinum), este un municipiu 
situat în vestul României, pe râul Cri-
şul Repede, în imediata apropiere a 
graniţei cu Ungaria, reşedinţa judeţu-
lui Bihor şi cel mai important oraş din 
regiunea istorică Crişana. 

Oradea este menţionată pentru 
prima dată la 1113, într-o diplomă a 
abaţiei benedictine din Zobor. Situat la 
numai 13 km de graniţa de vest a Ro-
mâniei, municipiul Oradea, reşedinţa 
judeţului Bihor, ocupă o poziţie cen-
tral-europeană privilegiată, constitu-
ind un important nod de comunicaţii, 
aflat la distanţa sensibil egală de capi-
talele regiunii: Bucureşti (651km), 
Viena (518km), Budapesta (248km), 
Praga (676km). 

Găzduieşte foarte multe lăcaşe de 
cultură şi artă, minunate locuri ce meri-
tă vizitate, ca Muzeul Ţării Crişurilor, 
Muzeul memorial Iosif Vulcan, Muzeul 
Militar Naţional Oradea, Biserica cu Lu-
nă, Catredala Greco-Catolică Sf. Nico-
lae, Bazilica Romano-Catolică, Sinagoga 
Neologică Sion.  

Oradea este unul din principalele 
centre educaţionale din România având 
Universitatea din Oradea, Universitatea 
Agora, Universitatea Emanuel - o şcoală 
academică baptistă, Universitatea Creş-
tină Partium. 

Localitate cu vechime de un mile-
niu, cu o structură etnică şi de credinţă 
diversificată, este recunoscută prin Pa-
latul Primăriei Oradea, Cetatea Oradea, 
Palatul Justiţiei, Palatul de Finanţe, 
Palatul Vulturul Negru, Palatul Episco-



piei Romano-Catolice, Palatul Episco-
piei Greco-Catolice, Palatul Episcopiei 
Ortodoxe. 

Oradea a fost dintotdeauna unul 
din cele mai prospere oraşe ale Româ-
niei, în mare parte datorită proximi-
tăţii faţă de frontiera cu Ungaria, de-
venind astfel o poartă spre Occident. 

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Oradea a luat fiinţă 
la data de 19.05.1952 şi are sediul în 
Oradea, strada Victor Babeş, numă-
rul 1, şi a aderat la Federaţia Naţio-
nală ‚‚Omenia“ a Caselor de Ajutor 
Reciproc ale Pensionarilor din Româ-
nia la data de 12.11.1990. 

Preşedintele Consiliului Director, 
Emil Vereş, sălăjan de origine, a fost 
ales în această funcţie în anul 2001. 

Din Consiliu mai fac parte dom-

nii Gavril Crişan, Dumitru Manea, Aurel 
Nicoruţ şi Remus Creţu. 

Funcţia de contabil şef al Casei este 
asigurată de doamna Daniela Soloci, iar 
preşedinte al Comisiei de cenzori este 
domnul Nicolae Pele. 

C.A.R.P. Oradea are 11 salariaţi cu 
carte de muncă, 5 consilieri şi 3 cenzori. 

Conducerea C.A.R.P. Oradea a acţi-
onat cu perseverenţă pentru mărirea nu-
mărului membrilor asociaţiei, astfel că la 
această dată sunt peste 11.500 de 
membri cotizanţi. 

Cu un fond social de peste 5 milioa-
ne de lei, Casa are posibilitatea de a 
acorda împrumuturi membrilor săi, 
respectându-se cu stricteţe prevederile 
legale şi ale Statutului Casei. Aici vin zil-
nic peste 40 pensionari pentru a solicita 
un împrumut. În luna ianuarie a anului 
2009, 300 de vârstnici au solicitat 
împrumut de la C.A.R.P. Oradea, sumele 
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ciază de serviciile Cabinetului stoma-
tologic şi al atelierelor de croitorie şi re-
paraţii încălţăminte, organizează acti-
vităţi culturale şi artistice la Clubul Ca-
sei. 

Colaborăm în condiţii bune cu Ad-
ministraţia Socială Comunitară Oradea 
şi cu Fundaţia Ruhama. 

Vă pot fi ghid în Oradea. 
Preşedinte Emil Vereş 
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acordate fiind de 700.000 lei. 
Împrumuturile se acordă mem- 

brilor care cotizează de cel puţin trei 
luni la fondul Asociaţiei, cu condiţia să 
returneze banii în 12 luni, dobânda fi-
ind de 14% pe an. Cei care reuşesc să 
ramburseze mai repede suma împru-
mutată, primesc dobânda pe lunile ră-
mase. Plata se face titularului de 
împrumut. Sumele pe care le pot lua 
pensionarii sunt de trei ori valoarea 
fondului depus. 

Pe lângă împrumuturi, membrii 
care au o stare materială precară pot 
beneficia, cu aprobarea conducerii Ca-
sei, de un ajutor social neram-bursabil, 
ce porneşte de la 20 de lei, ajutor care 
provine din cotizaţia de 2,50 lei pe care 
o plăteşte lunar fiecare membru.  

Din contribuţia lunară încasată 
se achită moştenitorilor membrilor de-
cedaţi, ajutoare nerambursabile în 
bani şi produse. De asemenea, primesc 
compensare parţială a cheltuielilor cei 
care se întorc din staţiuni unde au 
beneficiat de tratament, precum şi cei 
care au împlinit vârsta de 90 ani.  

Prin grija Consiliului Director, 
anual se acordă ajutoare 
nerambursabile în bani, în alimente, 
cu ocazia sărbătorilor religioase, în îm-
brăcă- minte şi încălţăminte pentru 
per- soanele nonagenare (12 în 2008); 
în aparatură ajutătoare de mers pen-
tru persoane cu handicap locomotor. 

Membrii C.A.R.P. Oradea benefi-

PROTECŢIE SOCIALĂ REALĂ 
A PERSOANELOR VÂRSTNICE 

 Chiar dacă este an de criză, suntem 
într-un an electoral, şi ce moment mai 
bun ca acesta se poate găsi ca să cerem 
respectarea legilor, inclusiv a celor 
referitoare la protecţia socială ? 
 Ar fi păcat dacă fondurile disponibile 
în bugetul special pentru protecţie socială 
al Ministerului Muncii, nu ar fi solicitate 
de către noi, casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor. 
 Pentru a nu fi refuzati, vă sfatuim să 
pregătiţi şi să depuneţi la direcţiile 
judeţene de asistenţă socială, proiectele 
pentru anul 2010, înainte de data de 30 
octombrie 2009. 
 Dacă mâine nu vă răspunde nimeni 
la una din aceste direcţii cu sfaturi privind 
aceste proiecte, sunaţi la noi şi împreună 
vom convinge pe şefii lor să-şi „convingă“ 
subalternii să vă ofere toate sfaturile de 
care aveţi nevoie. 
             Colegiul de redacţie 
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Municipiul Rădăuţi face parte din 
judeţul Suceava, are o populaţie de 27.759 
locuitori, iar până în 1950 a fost reşedinţa 
judetului Rădăuţi. Localitatea este aşezată 
în partea nordică a judeţului, la o distanţă 
de 38 km de oraşul Suceava şi este al trei-
lea oraş ca mărime din judeţ, după Sucea-
va şi Fălticeni. 

Denumirea sa provine, după spusele 
unor istorici, de la numele proprietarului 
său Radomir, sau de la cuvântul latin 
Rottacenum, dat de ostaşii garnizoanei ro-
mane din Siret. Sub influenţa slavă denu-
mirea latină se transformă în Rădăuţi. 

Teritoriul de astăzi al oraşului Rădă-
uţi, cât şi imprejurimile sale, au fost locui-
te încă din timpurile preistorice, prima 

atestare docu- mentară fiind în 
1392 într-un uric, împreună cu sa-
tul Olovăţ (Volovăţ), dar existenţa 
localităţii se pare a fi mai veche, în 
aceste locuri descoperindu-se vesti-
gii vechi de aproximativ 5.000 de 
ani.  

În timp localitatea a avut evo-
luţii ascendente şi descendente, în 
funcţie de evenimentele istorice. 
 Evoluţia localităţii a fost influ-
enţată în mare parte de condiţiile 
climaterice, localizarea într-o zonă 
mlăştinoasă împreună cu nivelul ri-
dicat al precipitaţiilor care duceau 
la inundarea frecventă a vechii ve-
tre a satului, precum şi iernile foar-
te reci (în timpul iernii au fost înre-
gistrate temperaturi de −35 grade 
Celsius), situaţii care au stopat dez-
voltarea sa. 

Ca obiective turistice, trecăto-
rul prin Rădăuţi poate vedea Grădi-
na Zoologică, Mânăstirea Bogdana, 



membru supleant. 
Contabilul şef al Casei este doam-

na Doina-Mirela Olari, iar preşedin-
tele Comisiei de cenzori este domnul 
Gheorghe Botezatu. 
 Conducerea C.A.R.P. Rădăuţi a 
acţionat cu responsabilitate şi succes 
pentru întărirea organizaţiei prin creş-
terea numărului de membri. Astfel, la 
începutul acestui an, C.A.R.P. Rădăuţi 
număra peste 2.600 membri, proveniţi 
din municipiul Rădăuţi şi din 16 filiale 
în localităţile Siret, Vicovul  de Sus, 
Brodina, Straja, Ţibeni, Dorneşti, Put-
na, Suceviţa, Marginea, Gălăneşti, 
Frătăuţii Noi, Arbore, Ulma, Fălcău şi 
Voievodeasa. 
 Cu un fond social de peste 
1.000.000 lei, C.A.R.P. Rădăuţi are po-
sibilitatea să acorde împrumuturi 
membrilor săi, respectându-se legile ţă-
rii şi Statutul Casei.  
 De asemenea, Casa a acordat în 
anul 2008 ajutoare nerambursabile 
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Muzeul de Etnografie „Samuil şi Eu-
genia Ionet“, Catedrala Ortodoxă 
„Pogorarea Sf. Duh“, Templul Evre-
iesc, Herghelia, Atelierul de ceramică 
Colibaba. 

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Rădăuţi a luat fiinţă 
la data de 15 aprilie 1954, a aderat la 
Federaţia Naţională ‚‚Omenia“ a Ca-
selor de Ajutor Reciproc ale Pensiona-
rilor din România în 1996 şi are sedi-
ul în municipiul Rădăuţi, strada Pia-
ţa Unirii, nr. 4 A. 
 Destinul C.A.R.P. Rădăuţi  este 
condus de Consiliul Director al că-
rui preşedinte este inginer Mircea 
Chinţoiu şi are consilieri pe domnul 
Valentin Gheorghiu, doamna Tatiana 
Cărbune şi domnul Vasile Juravle, ca 



pentru membrii săi cu venituri modes-
te, constand in: 
- bani pentru 251 persoane; 
- 7.900 lei pentru 65 persoane sinistrate 
în urma inundaţiilor din iunie 2008; 
- compensări pentru alimente în valoa-
re de 400 lei pentru 20 persoane; 
- compensări pentru lucrările dentare a 
2 persoane, în valoare de 100 lei; 
- compensarea biletelor de tratament a 
18 persoane, în valoare de 420 lei; 
- ajutoare de deces în valoare de 23.500 
lei. 

C.A.R.P. Rădăuţi organizează şi 
desfăşoară diverse activităţi culturale 
şi artistice cu şi în favoarea membrilor 
săi: Ziua C.A.R.P. Rădăuţi, Ziua de 1 
Octombrie – Ziua Internaţională a Per-
soanelor Vârstnice, 1 decembrie – Ziua 
Naţională a României, schimburi de ex-
perienţă cu alte C.A.R.P.-uri din ţară. 

Colaborăm foarte bine cu auto-
rităţile locale, primăria municipiului 
Rădăuţi şi primăriile comunelor in care 

avem filiale. 
Toate acestea le-am realizat şi  

vom continua să le realizăm  cu cei 12 
salariaţi şi colaboratorii voluntari. 

 
Presedinte, ing. Mircea Chinţoiu 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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„REDESCOPERIM SUNE-
TELE“ 

 R o m S o u n d 
SRL, specializată 
în domeniul pro-
tezelor auditive a 
lansat un pro-
gram social de in-
formare a popula-

ţiei din toate judeţele ţării cu pri-
vire la importanţa auzului, testa-
rea şi consilierea persoanelor cu 
probleme de auz. 
 Se doreşte constituirea de 
parteneriate cu C.A.R.P.-urile 
membre ale Federaţiei Naţionale 
„OMENIA“ care vor putea să bene-
ficieze la sediul propriu de testarea 
şi consilierea celor cu deficienţe de 
auz. 

Apelaţi redacţia pentru detalii! 



Page 40 OMENIA 

CARP VASLUI 

Vaslui este reşedinţa judetului 
Vaslui, atestat documentar în anul 
1375, se zice a fi făcut de Bizantini, 
spre amintire trecerii lor în Dacia 
Orientală şi i-au dat numele de 
Basilica, după numele Împăratului 
Basile Bulgaroctonul. Potrivit 
recensă- mântului din 2002, are o 
populaţie de 70.267 locuitori. Este 
situat la 70 de km sud de municipiul 
Iaşi; din teritoriul administrativ al 
municipiului fac parte şi localităţile 
Moara Grecilor, Gura Bustei, Brodoc 
şi Rediu. Vasluiul a dat ţării oameni 
de înaltă valoare, precum actorul 
Constantin Tanase - creatorul 
teatrului românesc de revistă; 
scriitorul Valentin Silvestru  - iniţia-
torul, organizatorul şi de la ediţia a 
II-a până la ediţia a VI-a, preşedinte-

le Festivalului Internaţional de Umor 
„Constantin Tănase” de la Vaslui; Gheor-
ghe Mironescu  -  fost prim-ministru al 
României de două ori, în 1930 si în perioa-
da 1930-1931; pictoriţa Alexandra Nechita 
- „micuţa Picasso“; poetul şi jurnalistul 
Ion Iancu Lefter. 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensi-
onarilor Vaslui a luat fiinţă la data de 
15 decembrie 1952, a aderat la Federaţia 
Naţională ‚‚Omenia“ a Caselor de Ajutor 
Reciproc ale Pensionarilor din România în 
anul 1998 şi are sediul în Vaslui, strada 
M. Kogălniceanu, nr. 22. 
 C.A.R.P. Vaslui este condus de un 
Consiliu Director al cărui preşedinte este 
economistul Traian Pascu, iar domnii  
Gheorghe Burcă, Ştefan Chiratcu şi 
Tudorache Caloianu  sunt consilieri. 

CASA DE AJUTOR RECIPROC A 
PENSIONARILOR 

 VASLUI 



 Contabil şef este doamna Ana 
Caciuc, iar preşedintele Comisiei de 
cenzori este domnul Victor Pravalici. 
 Conducerea  C.A.R.P. Vaslui 
s-a preocupat în permanenţă pentru 
creşterea numerică a Casei, astfel că, în 
prezent, în evidenţa sa se află peste 
9.000 membri, aflaţi în Vaslui şi în 7 
sucursale (Dragomireşti, Tăcuta, Laza, 
Albeşti, Rebricea, Costeşti şi Negreşti), 
conduse de 7 delegaţi. 

Cu un fond social de peste 1 mili-
on de lei, Casa reuşeşte să acorde îm-
prumuturi solicitate de membrii săi, 
respectând legile ţării şi Statutul Asoci-
aţiei. Se cuvine amintit faptul că mij-
loacele circulante au crescut foarte 
mult în ultima perioadă de timp. 

Membrii pensionari trebuie sã 
plateascã o sumã de 50 de lei pentru 
întreg anul, iar dobânda perceputã la 
împrumuturile acordate este de 1% 
lunar.  

Numărul pensionarilor care au 
facut împrumuturi la C.A.R.P. Vaslui 
înregistrează o creştere tot mai mare. 
Pensiile mici şi lipsurile cotidiene îi 
obligă pe pensionari să se adreseze Aso-
ciaţiei pentru a contracta împru-muturi 
şi a face faţă cheltuielilor mari, pentru 
a-şi procura medicamentele atât de ne-
cesare la vârsta a treia. În ultima 
perioadã, C.A.R.P. Vaslui a aprobat îm-
prumuturi de peste 40.000 de lei 
bãtrânilor care suferã de boli grave, 
precum şi pentru cumpărarea medi-
camentelor recomandate de medici.  
Din cauza restrângerii plafonului de 
compensare a medicamentelor, mulţi 
pensionari au ajuns în imposibilitatea 
de a-şi cumpãra medicamentele pres-
crise de medici.  

De aceea, unii pensionari au cerut 
sprijinul C.A.R.P. Vaslui, pentru a-şi 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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persoanelor care au pensii foarte mici, 
mulţi pensionari primesc lunar pânã la 
150 de lei, nu au bani pentru mâncare, 
medicamente şi alte nevoi. 

În prima lunã din 2009, s-au 
acordat 99 de împrumuturi, suma 
totalã pe care au primit-o pensionarii 
ridicându-se la 204.300 de lei. 
Majoritatea creditelor au valoarea 
cuprinsã între 300 si 2.000 lei, dar au 
fost şi bãtrâni care au cerut 
împrumuturi de peste 5.000 lei. 

De asemenea, Casa a acordat aju-
toare nerambursabile în anul 2008 la 
137 persoane în valoare de 7.100 lei, 
pentru tratamente oftalmologice în va-
loare de 9.000 lei, pentru tratamente în 
staţiuni la 84 membri în valoare de 
1.260 lei, precum şi 22.320 lei pentru 
ajutoare în caz de deces. Banii se 
acordã în baza unei anchete sociale 
fãcute de consilierii Casei, pentru 
îmbunãtãţirea situaţiei lor. Aceste aju-
toare au un impact deosebit asupra 
persoanelor respective deoarece văd că 
nu sunt uitaţi, cineva se gândeşte la ei, 
chiar dacă sumele primite sunt mici. În 
atelierul de tâmplărie au fost confecţio-
nate şi au fost acordate 57 de sicrie şi 
cruci în valoare de 8.550 lei, iar la frize-
ria Asociaţiei au fost servite 785 per-
soane. În ultimul timp, C.A.R.P. Vaslui 
a majorat valoarea ajutoarelor de în-
mormântare, de la 20 la 30 lei pentru a 
veni, astfel, în sprijinul membrilor săi. 
Cu toate că aceasta nu este o sumă ma-
re, deoarece, deocamdată, atât îşi poate 
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Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

mai prelungi traiul. 
Datorită faptului că nevoile 

cotidiene cresc în fiecare zi, sunt din ce 
în ce mai mari, deoarece preţul la 
alimente, legume, fructe, s-a majorat şi 
se majorează continuu, medicamentele 
compensate sau pe reţetã s-au scumpit 
cu pânã la 30%, întreţinerea creşte de 
la o lunã la alta, iar la bãnci 
pensionarii sãraci nu se pot adresa 
pentru a contracta un împrumut, 

C.AR.P. a devenit singura şansã de 
supravieţuire. 

În ultimul timp, membrii 
cotizanţi cer bani pentru asistenţã 
medicalã (schimbarea danturii, operaţii 
la ochi şi alte probleme de sãnãtate), 
dar aproximativ 30% din cereri vizeazã 
plata întreţinerii şi a altor servicii, 
pentru achitarea impozitelor pe clãdiri 
sau terenuri. În acelaşi timp, o parte 
din pensionari solicită bani pentru a-şi 
instala centrale termice de apartament. 
Situaţia este foarte grea în rândul 



permite Asociaţia, membri C.A.R.P. 
Vaslui sunt mulţumiţi, ţinând cont şi 
de faptul că sicriul şi crucea se confecţi-
onează în atelierul propriu şi se plăteş-
te doar jumătate din preţ. 
 C.A.R.P. Vaslui dispune de un ca-
binet de medicină generală de 60 m2, 
cabinet executat prin sponsorizare de 
către Primăria Municipiului Vaslui, lu-
crare estimată la peste 15.000 lei şi un-
de se tratează peste 1.600 persoane, 

precum şi unul de oftalmologie unde au 
fost consultaţi peste 450 pacienţi. 
 Colaborăm în mod eficient cu 
Consiliul Judeţean Vaslui, Primăria 
Municipiul Vaslui, Casa Judeţeană de 
Pensii şi Casa de Sănătate Publică. De 
asemenea, au fost organizate diferite 
activităţi în folosul pensionarilor împre-
ună cu Consiliul Judeţean al Persoane-
lor Vârstnice, Federaţia Naţională 
‚‚Omenia’’ a Caselor de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor din România, alte 
C.A.R.P.-uri din ţară. 

 C.A.R.P. Vaslui a cumpărat actu-
alul imobil în care îşi desfăşoară activi-
tatea, la data de 27 noiembrie 1974. O 
deosebită importanţă pentru viaţa şi 
activitatea C.A.R.P. Vaslui o constituie 
faptul că în perioada 17.08.2004 – 
01.09.2007 s-a derulat un Program în 
parteneriat cu Guvernul Marii Britanii, 
Primăria Municipiului Vaslui şi Casa 
Judeţeană de Pensii la care au partici-
pat peste 7.000 membri C.A.R.P. care 
au fost examinaţi şi au beneficiat de 
tratamente medicale. 
 La bunul mers al activităţii 
C.A.R.P. Vaslui o deosebită contribuţie 
o are doamna Ana Caciuc, contabilul 
şef, încadrată la C.A.R.P. Vaslui încă 
din 17.01.1978. 
 Eu Traian Pascu, în perioada 
1992-2002 am activat ca membru al Co-
misiei de cenzori. 
 Acum vă invit să vizitati C.A.R.P. 
Vaslui din pozitia de Preşedinte. 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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Extras din Discursul unui OM 
 Oamenii în vîrstă din România anu-
lui 2009 sunt aproape în totalitatea lor oa-
meni admirabili şi modeşti.  
 Demnitatea lor nu are nevoie de 
prea mult din partea noastră, doar de re-
cunoaştere, respect şi o fărâmă de atenţie. 
Singurătatea este cea mai mare spaimă a 
omului în vârstă.  
 Discreţia lor nu trebuie luată drept 
slăbiciune, aşa cum greşit înţelege adesea 
viaţa publică românească. 
 Din discursul unui invitat la Consiliul Naţional 
al Federaţiei Naţionale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din 
România - 10 aprilie 2009. 
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VINE VARA ! 
 Organismul omului vârstnic este extrem 
de fragil în ce priveste dezechilibrele electrolitice 
şi în special deshidratarea, ce pot fi produse în 
sezonul cald datorită temperaturilor crescute. 
 Deoarece vârstnicii au mecanisme de 
adaptare la temperaturi extreme mult mai 
atenuate decât la vârsta adultă, este absolut 
necesar să ştie să se protejeze de efectele 

căldurii în timpul verii.   

Iată unele măsuri foarte importante 
de urmat în timpul sezonului cald! 

Evitati ieşirile din casă între orele  11.00 – 
18.00; dacă este absolut necesar să ieşiţi afară, 
purtaţi haine deschise la culoare, subţiri,  
preferabil din in sau bumbac şi obligatoriu să fie 
folosite mijloace de protecţie ca pălărie, 
umbrelă, ochelari de soare. Când este absolut 
necesar să petreceţi afară mai mult timp, 
asiguraţi–vă că aţi băut multă apă înainte de 
a pleca. 

  Trebuie să consumaţi zilnic, minim doi 
litri de lichide (2–4 litri pe zi), preferabil la 
temperatura camerei:  apă, ceaiuri uşor 
îndulcite. Vârstnicii au senzaţia de sete 
atenuată, de aceea, pentru a evita 
deshidratarea, trebuie băută această cantitate 
de lichide şi fără sete. Se recomandă 
consumul unui pahar de apă la fiecare 15 – 20 
minute. Beţi cel mai bine apă şi nu sucuri 
carbogazoase deoarece conţin zahăr şi sunt 
diuretice. 

 Se va reduce consumul de cafea şi se 
va evita consumul de alcool (inclusiv bere şi 
vin) deoarece acesta favorizează deshidratarea 
şi diminuează capacitatea de luptă a organis-
mului împotriva căldurii. 

 Alimentaţia trebuie să fie bogată în 
legume şi fructe (pepene roşu, galben, prune, 
castraveţi, roşii); mâncarea rece e mai reco-

mandată. Se vor evita alimentele bogate în 
grăsimi, în special de origine animală şi 
dulciurile concentrate.  

 Puteţi pierde multe săruri minerale prin 
transpiraţie; pierderea excesivă de calciu şi 
potasiu poate provoca crampe musculare şi 
palpitaţii. 
 Nu gătiţi şi nu călcaţi timp îndelungat în 
camere neaerisite deoarece vă puteţi deshidrata 
şi agrava afecţiunile deja existente. 

 Duşurile sau relaxarea picioarelor în 
apă la o temperatură de 15 grade vă ajută să 
pierdeţi căldură cât să ajungeţi la un anumit 
confort; nu se recomandă aplicarea de cuburi de 
gheaţă pe piele. 

 Luaţi medicamentele zi de zi după 
schema prescrisă de medic; nu introduceţi 
niciun medicament nou în schema de tratament 
sau nu hotărâţi să eliminaţi vreunul fără să vă 
consultaţi înainte cu medicul dumneavoastră 
curant. 

 La apariţia unor  simptome noi sau 
agravarea celor existente prezentaţi-vă la 
medicul dumneavoastră. 

 Medic specialist geriatrie-gerontologie 

               Dr. Laura-Eleni Nedelescu 



Din punct de vedere teoretic, pe timp 
de criză (economică, financiară, politică, 
socială, sau de altă natură) informarea – 
ca metodă de lucru între entităţile care îşi 
propun atingerea unor obiective şi reali-
zarea unor scopuri comune, capătă valenţe 
deosebite în ce priveşte luarea în con-
siderare a tuturor aspectelor pozitive şi 
negative din activitatea acestora şi pre-
supune crearea condiţiilor necesare şi a 
unui cadru organizatoric competent pentru 
exprimarea liberă a opiniilor celor 
interesaţi. 
 În deschiderea dezbaterilor pe 
această temă, în cele ce urmează, prezint 
câteva aspecte ale actualei crize economice 
şi unele aprecieri referitoare la activitatea 
C.A.R.P. - urilor în aceste condiţii. 
 Cu toate că până în prezent nu există 
semnale negative cu privire la efectele crizei 
economice asupra activităţii C.A.R.P.-urilor 
afiliate la Federaţia Naţională „OMENIA“, 
totuşi evenimentele economico-financiare şi 
în special cele de pe piaţa bancară ne 
sugerează o prudenţă mai ridicată în ges-
tionarea fondurilor pe care le avem la dis-
poziţie, astfel încât riscurile să fie minime. 
 Din discuţiile şi propunerile rezultate 
cu ocazia unor schimburi de experienţă, 
precum şi cele desprinse din desfăşurarea 
lucrărilor recentului Consiliu Naţional al 
Federaţiei Naţionale „OMENIA“, s-au emis 
păreri potrivit cărora în anumite condiţii 
(falimentul unor bănci, creşterea inflaţiei, 
imposibilitatea statului de a mai plăti 
pensiile chiar şi pe timp limitat etc.) şi 
activităţile C.A.R.P.-urilor pot fi afectate. 
 Deşi nu sunt adeptul preluării 
diferitelor scenarii sumbre ale unor analişti, 
totuşi ultimele date publicate de către 
Institutul Naţional de Statistică pe primul 
trimestrul al anului 2009, referitoare la cea 
mai mare scădere economică, cea mai mare 
rată a inflaţiei din cadrul UE, rata ridicată 

a şomajului, semnalarea unor valori negative 
la alţi indicatori macro-economici, crează o 
anumită reţinere din partea unor C.A.R.P.-uri 
cu privire la îndeplinirea pe termen scurt a 
programelor în derulare, precum şi a celor pe 
care urmează să le iniţiem, pentru angajarea 
de noi parteneriate. 
 După părerea mea, nu trebuie renunţat 
aprioric la nicio formă de colaborare existentă, 
sau în proiect, care contribuie la asigurarea 
unei protecţii sociale reale, mai ales în această 
perioadă, când resursele sunt tot mai reduse. 
 În această stare de fapt, cu efecte impre-
vizibile, pe plan economic şi chiar social, se 
impune sporirea vigilenţei tuturor C.A.R.P.-
urilor pentru a fi în măsură să evalueze 
operativ anumite tendinţe negative care ar 
putea influenţa activitatea noastră. 
 Pentru a nu fi surprinşi de evenimente 
nedorite, analiştii economici recomandă ca la 
nivelul conducerilor, în cazul nostru, consiliile 
directoare ale C.A.R.P.-urilor, să se elaboreze 
programe anticriză, adaptate la specificul 
fiecărei entităţi, care să cuprindă măsuri 
concrete, în special în ceea ce priveşte 
eficientizarea cheltuielilor şi a prevenirii 
riscului financiar. 
 Cu detalii despre acest program, vom 
reveni în numerele următoare. 
 Aşteptăm comentariile referitoare la 
programul anticriză elaborat de consiliul 
director al C.A.R.P.-ului dumneavoastră, pe 
adresa  de  e -mai l : 
fn.omenia@yahoo.com .  
Cenzor şef,   
Ec. Cicerone Olivo 

INFORMAREA - metodă de lucru în perioada de criza - 
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*Mai devreme sau mai tarziu, toţi 
devenim veterani; cel puţin al 
războiului cu noi înşine… 
 

*Şi la masa rotundă, mulţi aşteaptă 
la colţ. 
 

*Căsnicia parcurge, uneori, drumul 
strugurelui: must, vin, oţet. 
 

*Uitarea este singura apă în care te 
vezi numai după ce o tulburi. 
 

*Orbii se împart în două categorii: cei 
care nu vad şi cei care cred că nu 
sunt văzuţi de nimeni. 
 

*De multe ori am fost atât de naiv, 
încât, luându-mă după cuvinte 
frumoase, m-am rătăcit. 
 

*Deoarece se cunoştea prea bine pe 
sine, n-a riscat niciodată să fie el 
însuşi. 
*M-am resemnat întotdeauna în faţa 
celor care n-au ştiut să mă urască 
cinstit. 
 

*S-a apucat să studieze dreptul, 
sperând să facă faţă judecăţii de 
apoi. 

*Uneori aerele de superioritate 
sunt date de complexele de 
inferioritate. 
 

*Să-mi fie iertare! Cred în om, 
dar mă încred în puţini oameni. 
 

*Unii se dau de… gol, când sunt 
prea… plini de sine. 
 

*Mulţi se laudă că au intrat în 
cuşca leului, dar uită să spună 
că numai în absenţa lui. 
 

*Celebritatea nemeritată se 
recunoaşte usor. E o haină prea 
lungă pentru purtătorul său. 
 

*Lumea îl credea îmblânzitor de 
cobre, iar el umbla doar cu 
sopârle. 
 

*Există o artă în a şti să te fere- 
şti de proşti. 
 

*Existăm. Dar în nicio zi nu-i 
prea târziu pentru a începe să 
trăim. 
 

*Cel mai mare şi solicitat birou 
de relaţii cu publicul se află la 
uşa raiului. 
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Vorbe… Vorbe... 

de M. D. Popa 



 Cercetaţi Cartea Domnului –
BIBLIA – şi citiţi că nimic din aceasta nu 
lipseşte. Căci gura Domnului a poruncit 
şi suflarea Lui le-a adunat (Isaia 3416). 
Acest lucru ne îndeamnă  ş i 
academicianul Buşulenga atunci când 
spune că nu te poţi numi cu adevarat 
intelectual când nu ai citit Cartea 
Cărţilor. 
 Domnul este îndelung răbdător şi 
mult milostiv, dar nepedepsit nimic nu 
lasă. 
 Mai mult preţuieşte rugăciunea cu 
post şi milostenie şi cu dreptate, decât 
bogăţiile cu nedreptate; mai bine să faci 
milostenie decât să aduni aur. 
 Căci milostenia izbăveşte de la 
moarte şi curăţă orice păcat. Cei ce fac 
milostenie şi dreptate vor trăi mai mult, 
iar păcătoşii sunt duşmanii vieţii lor. 
 Pe Cel Atotputernic nu putem să-L 
ajungem cu priceperea noastră. El este 
atât de înalt în putere şi bogat în 
judecată şi nu calcă niciodată dreptatea 
în picioare. 
 Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos -
Domnul a fost sărac material dar a 
îmbogăţit spiritual, cu harul, învăţătura, 
iubirea şi sfinţenia Sa, mulţimile care 
veneau la El. 
 De asemenea şi apostolii au fost 
săraci din punct de vedere material, dar 
bogaţi în credinţă, în sfinţenie, în 
înţelepciune şi în fapte bune. 
 Sfinţii părinţi, în frunte cu Sfântul 
Ioan Gură de Aur (407) îndeamnă pe 
bogaţi să fie milostivi şi darnici faţă de 

Cuvinte care zidesc 
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săraci, iar averile de pe acest pământ 
să le mute prin milostenie în ceruri, 
la loc sigur. 
 De asemeni se spune „Este mai 
bine a fi cineva sărac şi să vieţuiască 
în virtute, decât a fi bogat şi să 
vieţuiască în păcate“. Bogăţia este un 
bun, însă nu în sine, ci în mâna celui 
drept, dar nici sărăcia nu este ceva 
rău, după firea ei ci prin gura celui 
care supărat, învinovăţeşte şi huleşte 
pe Făcătorul său. 
 Creştinul se arată mult mai 
încercat în sărăcie decât în bogăţie. 
 Să nu ne pierdem speranţa şi 
curajul dacă suntem săraci, ci să 
căutăm bogăţia în fapte bune, ne 
îndeamnă Sfântul Părinte al Bisericii, 
Sfântul Vasile cel Mare. 
 Bogăţia a fost dată  de 
Dumnezeu ca să răscumpere suflete, 
nu ca să fie pricină de pierzanie. 
 Un alt Sfânt Părinte din 
Capadochia, Sfântul Grigorie de 
Nissa spune că săracii sunt 
vistiernicii bunurilor făgăduite şi 
paznicii Împărăţiei cerurilor, că ei 
deschid uşile celor buni şi le închid 
uşile celor răi. 
 Criza financiară şi economică şi 
chiar morală care bântuie lumea de 
astăzi este rezultatul lăcomiei, al 
câştigului nedrept, al evaziunii 
fiscale, a unei societăţi sălbatice, cu 
patima lăcomiei. 
 Preot Vasile Berlic 



•  Nu lăsaţi valori (bani, telefoane mobile, 
bijuterii) expuse la vedere în bagajele personale! 
• Nu vă lăsaţi atraşi în locuri dosnice de indivizi 
care oferă spre vânzare diverse produse. 

 PUTEŢI FI PĂCĂLIŢI SAU JEFUIŢI  ! 

• La intrarea în imobil fiţi foarte atenţi pentru a 
observa dacă în hol sau în zone întunecate nu 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 pierdeti 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, cablu; nu primiţi în locuinţa 
dumneavoastră persoane necunoscute care pretind 
că sunt din altă localitate şi datorită unor 
evenimente (accidente rutiere, rude internate în 
spital, furtul documentelor şi a banilor etc.) vă 
propun să le imprumutati bani în schimbul unor 
bijuterii sau sume în valută sau vă propun să le 
primiti în gazdă.  
Vor PROFITA de bunătatea dumneavoastră şi vă vor 
SUSTRAGE bunuri de valoare, într-un moment de 
neatenţie. 

•Evitaţi discuţiile contradictorii cu persoane 
necunoscute, irascibile sau în stare de ebrietate. 
APELAŢI la 112 doar ÎN CAZ DE URGENŢĂ! 

SFATURI PENTRU PERSOANELE VÂRSTNICE 

Apropo de sfaturi: Dacă îi întrebăm pe cei de la Radio EREVAN cum să ne ferim de gripa 
porcină, precis ne vor răspunde cu “Nu lăsaţi porcii să vă sufle în nas”. 
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CUM NE FERIM DE NECAZURI ! GHID PRACTIC  
DE UTILIZARE  

A INTERNETULUI 
 Calculatorul conectat 
la internet este o “jucarie” 
a nepoţilor.  
 Daţi-i nepotului oca-
zia să vă arate cât de istet 
este, rugându-l să vă 
prezinte fotografiile de pe 
site-ul www.fn-omenia.ro, 
la pagina GALERIE.  
 Aici sunt postate 
fotografii de la Consiliul 
Naţional al Federaţiei din 
10 aprilie 2009. 
 Dacă v-aţi 
recunoscut, rugaţi-l pe 
nepot să trimită un mesaj 
de pe pagina CONTACT în 
care să ne spuneţi că 
dumneavoastră sunteţi în 
fotografia nr. şi nr. dar cel 
mult vă place cum arătaţi 
în poza nr.  
 Intenţionăm ca în 
paginile revistei OMENIA, 
pe care tocmai o citiţi, să 
publicam fotografiile 
dumneavoastră, însoţite 
de cât mai multe 
comentarii (nu mai mult 
de o pagină). 
 Deveniţi astfel 
corespondenţi activi. 


