
 1 Octombrie - Ziua Internaţională a 
Vârstnicilor este un profund prilej de re-
flecţie asupra condiţiei sociale a celor 
care au dat viaţă, au crescut şi educat 
generaţiile viitoare. 
 Fenomenul neglijării vârstei a treia 
este în general mondial, cu discrepanţe 
mai mari în ţările foste comuniste, şi în 
mare parte se datorează faptului că nu-
mărul bătrânilor a crescut foarte mult. 
 În România, după anul 1990 spe- 
ranţa vârstnicilor într-o viaţă mai bună a 
reînviat, dar ca o flacără ce arde prea 
repede s-a stins. 
 Bătrânii sperau într-o schimbare de 
atitudine dar pentru aceasta este nevoie 
de o schimbare de mentalitate care se 
face în timp şi de creşterea standardului 
de viaţă care de fapt a scăzut în perioada 
de tranziţie. Dacă pensiile reprezentau 
80% din salariu, înainte de 1989, după 

acest an au scăzut dramatic, iar în 
prezent ne străduim ca punctul de pen-
sie să se menţină la 45% din valoarea 
salariului mediu brut pe economie. 
 De la egalitarismul de tip comu-
nist, în aceşti 20 de ani s-a ajuns la dis-
crepanţe de neimaginat într-o societate 
democratică. Se poate vorbi de o dis-
criminare faţă de bătrâni a actualei so-
cietăţi româneşti, bazată nu neapărat pe 
realităţi ci pe o ficţiune administrativă. 
 Sperăm ca anul 2010 (an neelec-
toral) să nu fie folosit de către gu-
vernanţi pentru începerea redresării 
economice pe spinarea pensionarilor. 
 Oamenii în vârstă - după cum 
spunea un distins invitat la Consiliul Na-
ţional al Federaţiei Naţionale “OMENIA” 
a C.A.R.P - urilor din România desfăşu-
rat la 10.04.2009 - sunt cei care au plătit 
cel mai scump tranziţia de la dictatura 
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A PERSOANELOR VÂRSTNICE 
- speranţă şi încredere - 



comunistă la democraţie. Sunt 
oamenii care cunosc pe cont propriu 

paradoxul de a fi muncit toată viaţa fără să 
poată să meargă într-o vacanţă. Ei sunt o 
generaţie educată şi cu spirit civic. Astăzi, 
ei muncesc pentru nepoţii lor, pentru ca 
aceştia să aibă parte de o altfel de experi-
enţă de viaţă. 
 Multe persoane vârstnice ar dori să 
joace un rol util în societate - nu numai de 
creştere a propriilor nepoţi - cu scopul de 
a-şi rotunji veniturile care, în multe cazuri, 
nu satisfac cerinţele minime existenţiale. 
Însă societatea nu a venit cu o ofertă re-
zonabilă, job-uri cu program redus de 2-4 
ore pe zi (ex. bibliotecar, vânzare de presă, 
ilustate, artizanat, baby-siter, îngrijire 
bolnavi, însoţitor persoane cu anumite 
grade de handicap, supraveghetor în 
magazin, administrator de bloc etc.). 
 Schimbarea de mentalitate este ne-
cesară la nivelul întregii societăţi; nu putem 
să uităm cei 50 de ani în care aşteptam ca 
statul să rezolve toate problemele, iar o 
parte importantă a acestora trebuie pre-
luată, din ce în ce mai mult de societatea 
civilă, mai ales sub forma organizaţiilor 
nonguvernamentale. 
 Acest lucru presupune o cu totul altă 
modalitate de funcţionare a sistemului de 
întrajutorare interumană, privită sub as-
pecte ca promovarea unei culturi a copar-
ticipării şi solidarităţii între generaţii şi întra-
jutorarea în cadrul aceleiaşi generaţii. 
 Casele de Ajutor Reciproc ale Pen-
sionarilor, membre al Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale 
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EDITORIAL 
Pensionarilor din România sunt aso-
ciaţii ale pensionarilor care func-
ţionează în baza Legii 502/2004 şi a 
Legii 540/2002. Însăşi denumirea 
acestora vizează în mod explicit întra-
jutorarea în cadrul aceleiaşi generaţii.        
Creditarea (împrumuturile) reprezintă 
primul pas care a fost făcut pe baza 
fondului social comun creat pentru aju-
torul reciproc, însă cele mai importante 
activităţi în care  s-au implicat sunt cele 
de asistenţă socială, în general şi 
medicală în special, atât la sediile 
C.A.R.P. cât şi la domiciliul pensio-
narilor. 
 În primii ani după 1990, C.A.R.P-
urile şi-au dezvoltat, după cum era şi 

firesc, ateliere proprii în care se 
execută lucrări de tâmplărie, lăcătuşe-
rie, cizmărie, croitorie, depanare elec-
tronice şi electrocasnice, reparaţii in-
stalaţii sanitare, saloane de frizerie şi 
coafură. 
 S-au organizat din ce în ce mai 
multe activităţi cultural-artistice, de 
agrement, excursii şi pelerinaje la 
mânăstiri, s-au amenajat biblioteci şi 
cluburi. 



 A urmat etapa în care s-au deschis 
magazine de tip economat şi sociale, cu 
adaos comercial 0, apoi cea  a cabinetelor 
medicale de medicină de familie, geriatrie-
gerontologie, stomatologie, oftalmologie, 
reflexoterapie, kinetoterapie etc. 
 Etapa următoare a constituit-o înfiin-
ţarea de cantine sociale, centre de zi, cen-
tre rezidenţiale, săli de internet şi cursuri 
de informatică pentru persoane vârstnice, 
concomitent cu programe de asistenţă so-
cială şi medicală pentru persoanele 
vârstnice nedeplasabile sau greu depla-
sabile şi aflate în risc social. 
 În prezent, la majoritatea C.A.R.P-
urilor, raportul dintre activităţile sociale şi 
cea de creditare este de 4,5 ori la 1 în fa-
voarea activităţilor sociale. 
 Unele persoane vârstnice au fost 
angajate în C.A.R.P-uri ca salariaţi, altele 
au fost implicate în acţiuni de voluntariat 
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pentru întreţinerea bunurilor, organiza-
rea activităţilor cultural recreative, or-
ganizarea de evenimente, colectarea de 
fonduri, desfăşurarea de anchete so-
ciale, activităţi de ecologizare a mediu-
lui, educarea semenilor ca şi consuma-
tori de produse şi servicii. 
 Proiectele desfăşurate în colabo-
rare cu Ministerul Muncii, cu O.N.G. –uri 
de prestigiu precum Fundaţia Principesa 
Margareta a României, Fundaţia pentru 
Dezvoltarea Societăţii Civile (programe 
PHARE), Fundaţiile Olandeze, Fundaţia 
United Way România au retrezit spe- 
ranţa în sufletul unor persoane 
vârstnice. 
 Paradoxal, în anii 2008-2009, deşi 
aceste activităţi au devenit cunoscute în 
rândul tuturor organizaţiilor centrale de 
pensionari (în primul rând prin mass-
media) şi a fost informat Consiliul Na-
ţional al Persoanelor Vârstnice, tocmai 
de aici ne vin uneori contestaţiile şi criti-
cile. 
 Consiliul Naţional al Persoanelor 
Vârstnice ar trebui să ne sprijine, chiar 
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prin preşedintele său, Miron Ni-
culescu, care încearcă să inducă ideea că 
nu suntem asociaţii de pensionari ci doar 
instituţii financiare nebancare (IFN). În ace-
laşi ton inclusiv o publicaţie a pensionarilor 
ne prezintă ca IFN-uri negând evidenţa, 
statutul nostru, activităţile desfăşurate.           
Întradevar, OG 28/2006 şi Legea 93/2009 
ne acordă şi statutul de instituţie financiară 
nebancară dar specifică faptul că activi-
tatea noastră se desfaşoară după o lege 
specială, Legea 540/2002. (vezi Legea 
93/2009, art. 14(7) ) 
 Prin această atitudine, în cel mai ret-
rograd stil, dacă un lucru merge bine tre-
buie desfiinţat. Aşa au marcat anii de 
comunism, din nefericire, pe unii, care au 
ajuns acum să influenţeze soarta milio-
anelor de pensionari, în cadrul Comisiei 
Permanente a Consiliului Naţional al Per-
soanelor Vârstnice. 
 Cu toată buna credinţă au fost invitaţi 
să vadă munca noastră, dar au evitat. 
 Ne menţinem invitaţia. 
 Privim în continuare cu speranţă dar şi 
cu încredere la copiii noştri, la cei care con-
duc destinele ţării, că vor găsi înţelepciunea 
necesară pentru rezolvarea multiplelor prob-
leme cu care se confruntă persoanele 
vârstnice. 

 Sperăm că actualul guvern şi Minis-
terul Muncii vor avea timpul şi curajul să 
modifice Legea 16/2000 privind funcţio- 
narea Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice în sensul că funcţiile de preşe- 
dinte şi vicepreşedinţi să fie onorifice, cu 
un mandat de un an de zile. 
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 Mă adresez în prag de sărbă-
toare, dumneavoastră, semenilor mei, 
pe care vă cunosc şi vă apreciez ca 
pe nişte oameni admirabili şi mo- 
deşti. Ştiu că din demnitate nu cereţi 
prea mult, dar aveţi nevoie cel puţin 
de recunoaştere, respect şi o fărâmă 
de atenţie. Discreţia noastră a celor 
vârstnici nu trebuie înţeleasă greşit 
de societatea românească.  
 Cu prilejul zilei de 1 Octombrie  -  
Ziua Internaţională a Persoanelor 
Vârstnice, urez celor peste 1.300.000 de 
membri ai Federa ţ ie i Na ţ ionale 
“OMENIA” a C.A.R.P-urilor din Roma-
nia, tuturor persoanelor de vârsta a treia, 
multă sănătate, fericire, gânduri bune şi 
speranţă în copii şi nepoţii noştri. 
  
                 La mulţi ani ! 
 Ing. Gheorghe Chioaru 
Preşedintele Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor din România 
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bonusuri importante, susţinute financiar de 
la bugetul de stat. 
 Mă simt nevoit să reiau această 
problemă semnalând că Parlamentul şi 
Guvernul trebuie să acţioneze în regim de 
urgenţă pentru consolidarea în România, 
într-adevăr, a unui sistem unic al pensiilor 
de stat şi să anuleze cheltuiala cu pensiile 
privilegiate, nejustificate constituţional, etic 
şi moral. Mai mult, dacă sumele acordate 
în prezent cu titlu de pensii de serviciu 
celor circa 200.000 de persoane pot fi 
suportate de la bugetul de stat, chiar în 
condiţiile de criza economică şi financiară, 
este firesc ca ele să întregească bugetul 
asigurărilor sociale şi să contribuie la 
majorarea pensiilor tuturor pensionarilor 
din România. 
 Nu se mai poate accepta ca parla- 
mentarii, funcţionarii şi personalul auxiliar 
al Parlamentului, magistraţii, personalul 
aero-nautic civil navigant, diplomaţii şi alte 
categorii de pensionari să primească în 
continuare, o pensie lunară în cuantum de 
80% din media veniturilor realizate în 
ultimele luni de activitate sau chiar în 
ultima lună, cuantum la care se mai 
adaugă şi alte procente pentru cei care au 
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 În repetate rânduri pensionarii au 
intervenit în scris la miniştrii muncii, la 
Guvern şi Parlament cu propuneri 
pentru stabilirea şi aplicarea unui 
sistem naţional unic de pensii în 
sprijinul real al tuturor pensionarilor, 
indiferent de activitatea desfăşurată, 
având în vedere că după ieşirea la 
pensie nevoia socială se întemeiază pe 
alte considerente faţă de cele din viaţa 
activă. 
 Deşi Preşedintele României şi 
unii membri ai guvernului şi-au exprimat 
adesea dezacordul cu privire la pensiile 
de serviciu, ministerele şi parlamentarii 
au continuat să acţioneze prin 
susţinerea acestora pentru diverse 
categorii socio-profesionale. 
 În acest context, Legea nr.19/ 
2000 privind sistemul public de pensii 
rămâne un act normativ al pensionarilor 
săraci, marginalizaţi şi ignoraţi, 
pensionarii privilegiaţi beneficiind de 
pensii de serviciu de până la 100 de ori 
cuantumul rezultat din aplicarea 
algoritmului de calcul al pensiei 
reglementat de Legea nr. 19/ 2000, cu 

 

P E N S I I  
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depăsit numărul minim de ani de vechime 
în muncă stabilit prin legi speciale. 
 De regulă, în ultima perioadă a vieţii 
active veniturile individuale sunt cele mai 
mari din carieră şi dacă aceste venituri se 
iau în calculul pensiei de serviciu, rezultă 
cuantumuri exagerat de mari care se 
suportă de la bugetul de stat şi reprezintă 
o mare discriminare în rândurile 
pensionarilor. 
 Pe bună dreptate ne punem 
întrebarea “De ce această discriminare?”, 
“Legea nr.19/2000 pentru cine mai prevede 
principiile unicităţii, egalităţii şi contributi-
vităţii?”. 
 Fără îndoială că ceilalţi pensionari, 
mult mai mulţi la număr, aşteaptă justificat 
răspunsul la aceste întrebări din partea 
Guvernului care a iniţiat aceste legi şi din 
partea Parlamentului care le-a aprobat, 
deşi în mod clar ele sunt, după părerea 
mea, neconstituţionale. 
 O continuare a promovării acordării 
în mod cumulat a pensiilor de asigurări 
sociale şi a pensiilor de serviciu, conduce 
implicit la desfiinţarea legii pensiilor de stat 
şi la un important decalaj între cuantumul 
veniturilor pensionarilor aflaţi deja în plată 
şi a celor care se pensionează în perioada 
imediat următoare. 
 Se tot vehiculează ideea greşită că 
“pensia de serviciu este un drept câştigat”. 
Ce, dacă se aplică o nouă lege de 
salarizare a bugetarilor, cu alte grile, se 
păstrează vechile salarii? Sub acest 
slogan al dreptului câştigat se încearcă 
amânarea până la renunţare ca beneficiarii 
pensiilor de serviciu să nu rămână numai 
cu pensia de asigurări sociale calculată în 
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baza Legii nr. 19/ 2000 şi pentru care au 
contribuit la fondul de pensii. 
 Invocarea că “pensiile de serviciu 
reprezintă un drept câştigat” este deci 
fără suport juridic, deoarece înseşi legile 
speciale care le-au instituit reprezintă un 
abuz şi o încălcare flagrantă a 
principiului contributivităţii, pe baza 
căruia este organizat şi funcţionează 
sistemul public naţional de asigurări 
sociale din România, reglementat în 
prezent de Legea nr.19/2000. Dreptul 
câstigat este cel referitor la pensie, nu şi 
cu privire la cuantumul pensiei. Pentru a 
abroga aceste legi speciale nu este 
nevoie să se aştepte modificarea şi 
completarea Legii nr. 19/2000, măsură 
care are termen 30 decembrie 2009 şi 
care ar putea să nu se realizeze. Un 
element care ne face să credem acest 
lucru îl constituie faptul că în şedinţa din 
20 mai a.c., Guvernul a aprobat 
principiile viitoarei legi a pensionarilor 
care sunt identice cu cele reglementate 
de art. 2 din actuala lege a pensiilor 
(Legea nr.19/2000) care nu se respectă 
în totalitate, în prezent, situaţie 
demonstrată de legiferarea pensiilor de 
serviciu. 
 Pe bună dreptate şi organizaţiile 
sindicale nu sunt de acord cu 
continuarea acordării de “pensii de lux” 
şi de situarea beneficiarilor acestora mai 
presus de lege. Acest drept nu este 
câştigat prin muncă şi prin contribuţii 
plătite la fondul de pensii, ceea ce se 
poate considera că el este unul 
temporar şi nicidecum pe viaţă. 
 O anomalie o constituie şi 
impozitarea pensiilor. Marea majoritate a 
persoanelor active de astăzi plătesc 
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între pensii. După majorarea punctului de 
pensie, bineînţeles că pensiile mici vor 
rămâne tot mai mici faţă de celelalte. 
Pentru aceşti pensionari cu pensii mici, 
care de regulă au un stagiu de cotizare 
incomplet, în scopul asigurării unui trai 
decent, este necesar să se acorde un 
complement la pensie, sub forma unei 
alocaţii băneşti, susţinute financiar de la 
bugetul de stat, ca o formă de asistenţă 
socială materializată, precum şi  gratuităţi 
pentru diverse servicii, acţiune soluţionată 
recent, în mare parte, prin Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 care a 
instituit pensia socială minimă garantată 
pentru pensionarii cu venituri mici. 
 Fără îndoială că sistemul public 
actual de pensii este necesar să fie 
revizuit, restructurat şi îmbunătăţit pentru 
garantarea respectării principiilor potrivit 
cărora se afirmă că este organizat şi 
funcţionează. 
 Majorările valorii punctului de pensie 
reglementate de Legea nr. 250/ 2007 au 
reprezentat o măsură aşteptată de 
pensionari pentru a beneficia de un trai 
îmbunătăţit. Dar dacă puterea de 
cumpărare a pensiei ca urmare a acestor 
majorări, diminuate pentru anul 2009, este 
atenuată şi chiar anulată de scumpirea 
alimentelor de bază şi a serviciilor, se 
poate afirma, fără nicio reţinere, că viaţa 
pensionarilor nu s-a îmbunătăţit şi nici nu 
se întrevede ameliorarea în această 
direcţie. 
 Inconsecvenţa de a se aplica, în 
continuare, prevederea din Legea nr. 
250/2007 din luna ianuarie 2009 astfel 
încât valoarea punctului de pensie să 
reprezinte 45% din salariul mediu brut pe 

IINVITAŢII NOŞTRI 

Page 7 Nr. 2 anul 1 

contribuţii într-un sistem de asigurare 
(de pensii) pentru ca, atunci când le va 
veni rândul să aibă statut de pensionar, 
să beneficieze de pensie din banii lor.  
Apare ca o mare discriminare 
impozitarea pensiilor în cuantum de 
peste 1000 de lei. Dacă sistemul de 
pensii recunoaşte că este un sistem de 
asigurare, cum este posibil să se aplice 
impozit pe pensie? Pensionarul şi-a 
adunat în viaţa activă “bani albi pentru 
zile negre” şi în mod firesc îşi pune 
întrebarea unde îi sunt banii şi de ce 
trebuie să plătească impozit atâta timp 
cât banii au făcut şi dobândă în cazurile 
în care statul i-a investit în mod raţional. 
Se ştie că la naţionalizare (1948) statul 
a confiscat patrimoniul sistemului şi a 
hotărât ca pensiile să fie plătite din 
contribuţia celor care realizează 
venituri. Astfel, realizatorii de venituri 
fiind mai mulţi, fondul de pensii a fost 
an de an excedentar, parte din el 
făcându-se venit la bugetul de stat. 
Dacă în această perioadă statul a 
folosit banii de pensie în calitate de 
gestionar şi administrator unic al 
acestora, tot el astăzi trebuie, sau mai 
bine zis este obligat, să completeze 
fondul anual de pensii la nivelul 
necesarului, indiferent de măsurile 
restrictive adoptate în ceea ce priveşte 
bugetul consolidat. Astfel spus, statul în 
calitate de girant al acestui fond nu 
poate afirma că nu are bani de pensii 
pentru asigurarea unui trai decent 
pensionarilor. 
 Referitor la principiul solidarităţii 
menţionat expres de Legea nr. 19/2000, 
aplicarea acestuia nu înseamnă că 
trebuie să se tindă către un egalitarism 



ţară prognozat, nemulţumeşte pe 
pensionari. Diminuarea acestui 

procent reprezintă o măsură care nu este 
acceptată deoarece înseamnă înrăutăţirea 
nivelului de trai al acestei categorii de 
populaţie. 
 Pensionarii sunt de acord cu iniţiativa 
ministrului muncii de a constitui un grup de 
lucru care să formuleze propuneri pentru 
îmbunătăţirea sistemului public actual de 
pensii. Cu această ocazie, potrivit 
principiului egalităţii, este necesar să se 
înlăture discriminarea dintre bărbaţi şi 
femei referitoare la calculul cuantumului 
pensiei, prin utilizarea nejustificată a 
contribuţiei minime de cotizare (30 de ani 
la bărbaţi şi 25 de ani la femei) în 
algoritmul de calcul. Corectarea acestei 
situaţii se poate realiza prin eliminarea 
condiţiei minime de cotizare şi stabilirea 
unei noi valori a punctului de pensie care 
să se înmulţească cu numărul total de 
puncte al fiecărui asigurat în parte. Pentru 
pensionarii aflaţi în plată, acest număr total 
de puncte este înscris în decizia emisă de 
către casa teritorială de pensii, situaţie 
care nu necesită un volum suplimentar de 
calcul al cuantumului pensiei. De exemplu, 
dacă din calcul a rezultat un număr total de 
65 de puncte înscris în decizie şi dacă 
valoarea unui punct la nivelul anului 2009 
este de 25 de lei, rezultă un cuantum al 
pensiei de 65 * 25 = 1625 de lei. Periodic, 
valoarea punctului de pensie trebuie 
indexată prin hotărâre a guvernului, ca 
urmare a creşterii preţurilor la alimente, 
medicamente, servicii. 
 Interzicerea cumulului pensiei cu 
salariul de la stat reprezintă o altă 
discriminare a pensionarilor atâta timp cât 
ţările din Uniunea Europeană fac campanii 
de socializare a vârstnicilor în rândul 
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comunităţilor şi nicidecum interzicerea 
continuării de către aceştia a unor 
activităţi utile societăţii. 
 În şedinţa Guvernului din 8 aprilie 
a.c. s-a aprobat proiectul de lege pentru 
reglementarea cumulului pensiilor mai 
mari decât salariul mediu pe economie 
cu veni tur i  sa lar ia le ,  care nu 
soluţionează plata în continuare a 
pensiilor “nesimţite” aşa cum le-a numit 
primul ministru, discriminând în 
continuare pensionarii beneficiari ai unor 
pensii neexagerat de mari să presteze 
activităţi în unităţi bugetare. 
 Au trecut aproape 20 de ani şi 
situaţia actuală a marii majorităţi a 
pensionarilor demonstrează o dată în 
plus necesitatea aprobării de către 
Parlamentul României a unui Program 
naţional pentru persoanele vârstnice, 
potrivit căruia actualul Guvern şi 
guvernele viitoare să aibă obligaţia de  
a-l aplica cu responsabilitate. 
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Florin Paşa 

Director general  
în Consiliul Naţional al  
Persoanelor Vârstnice, 

vă urează sănătate şi viaţă 
lungă pentru a avea şansa 

să constataţi 
că există pensii  

fără discriminări ! 
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Pe timp de criză prinde bine 

OFERTA  
Farmaciilor DONA  

Lanţul farmaciilor DONA şi-a manifestat 
disponibilitatea de a colabora cu CARP-
urile din Federaţia 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 lunar 
către persoanele cu venituri mici pentru 
procurarea de medicamente, sub formă de 
bon valoric. 
Sunaţi la redacţie 
pentru mai multe 
informaţii. 

Pe timp de criză prinde bine să ştiţi ! 

Pensionarele acestea, membre la “OMENIA”, şi multe 
altele, care nu au încăput în aceste fotografii,  

au folosit cardul de fidelitate DONA  
şi iată-le în drum spre Policlinica ALTMEDICA. 
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Municipiul Târgovişte este situat 
pe o terasă înaltă de 260 de metri, în-
tre regiunea deluroasă subcarpatică şi 
câmpia înaltă a Târgoviştei. A fost re-
şedinţă domnească şi capitală între 
anii 1396 şi 1714, cel mai important 
centru economico-politico-militar şi cul-
tural-artistic al Ţării Româneşti, în jurul 
căruia au gravitat numeroase aşezări 
rurale înşirate pe valea mijlocie a Ia-
lomiţei şi Dâmboviţei. Reşedinţa de pe 
râul Ialomiţa, al cărui prim stătător a 
fost Mircea cel Mare, denumită Curtea 
domnească din Târgovişte, este o 
veritabilă invitaţie la vizită şi meditaţie, 
la cunoaşterea perioadei de istorie eu-
ropeană a târgului unde se schimbau 
mărfuri sosite din trei continente. 

Casa de Ajutor Reciproc a      
Pensionarilor  “OMENIA”  Târgovişte,     

actualmente şi instituţie financiară neban-
cară, în conformitate cu Legea 93/2009, 
este înscrisă la grefa Tribunalului Dâmbo-
viţa ca persoană juridică,  apolitică, cu 
scop de caritate şi asistenţă socială. A luat 
fiinţă în anul 1953 cu un număr de 1.100 
de membri. La data actuală avem un nu-
măr de peste 17.100 de membri activi. Din 
anul 1972, clădirea în care funcţionăm este 
proprietate a CARP-ului nostru. Aceasta a 
fost reamenajată astfel încât să asigure 
toate condiţiile de lucru. Am dotat birourile 
cu tehnică informatică şi programe com-
petitive de evidenţă şi servicii de contabili-
tate şi casierie. Angajaţii actuali au fost 
riguros recrutaţi şi şcolarizaţi astfel încât 
toate compartimentele au pe lângă dotările  
tehnice corespunzătoare şi personal bine 
pregătit. 

De la data înfiinţării şi până în anul 
1997, la conducerea casei au fost succesiv 

CASA DE AJUTOR RECIPROC 
 A PENSIONARILOR 
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domnii preşedinţi Dan Stănescu, 
Dumitru Stănescu şi Haralambie Mi-
hăilescu. În această perioadă, Consiliul 
Director a fost stabilit numeric între 7 şi 
11 membri. 

Începând cu anul 1997, preşedin-
tele Consiliului Director şi al C.A.R.P. 
Târgovişte  am fost ales eu, Ion Mihai. 
La această dată,  membri în Consiliul Di-
rector sunt doamna Maria Chiriţă şi 
domnul Dimache Andrabulea. Tot ca 
persoane alese, Comisia de Cenzori 
este formată din doamna Elena Chiţu, 
domnul Ion Dobrescu şi doamna Ni-
culina Buga. Angajaţii cu contract de 
muncă sunt în număr de 13 din care 8 
cu studii superioare. În cadrul C.A.R.P. 
“OMENIA” Târgovişte funcţionează şi 3 

cabinete medicale (interne, cardi-
ologie, fizioterapie) cu 3 medici şi 2 asis-
tente medicale.  

Activităţile desfăşurate de C.A.R.P. 
“OMENIA” Târgovişte se desfăşoară în 
conformitate cu prevederile O.G.26/ 
2000, Legea 540/2002, Legea contabilită-
ţii, Normelor privind contabilitatea entităţi-
lor fără scop patrimonial şi Statutul pro-
priu aprobat de Adunarea Generală. 

Bugetul de venituri şi cheltuieli al 
asociaţiei în anul 2009 este de peste 120 
de ori mai mare decât cel al anilor 1990. 
Valoarea împrumuturilor acordate a cres-
cut considerabil, astfel că în anul 2008, 
un număr de 9000 de membri au primit 
peste 12 milioane lei noi, media sumelor 
fiind de aproximativ 1400 lei. 

În anul 2009, până la 1 iulie am 
acordat deja împrumuturi la un număr de  
6000 de membri, în valoare totală de 
peste 8 milioane lei. În trendul actual, 
considerăm că până la sfârşitul anului 
vom acorda circa 14 milioane lei la 
aproximativ 11.000 de membri. 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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Suma maximă acordată ca împru-
mut este de 10.000 lei. Dobânzile vari-
ază între 4% şi 16% anual, în funcţie de 
suma solicitată şi modalitatea de plată 
a acestora. 

Din contribuţiile încasate, un pro-
cent de peste 80% este 
alocat ajutoarelor de de-
ces iar restul ajutoarelor 
nerambursabile. Pentru 
anul 2009, Consiliul Di-
rector a prevazut în 
buget o sumă de 100 mii 
lei noi pentru ajutorarea a 
2000 de membri cu pen-
sii mici. 

Pe lângă autoturis-
mul de serviciu - Dacia, 
asociaţia are un micro-
buz de 19 persoane cu 
ajutorul căruia membrii 
efectuează excursii, 70% 
din preţ fiind subven-
ţionat din contribuţiile în-
casate.  

În anul 2009 este 
alocat un fond de 36.000 
lei pentru subvenţionarea 
excursiilor la aproximativ 
2500 de membri. 

C.A.R.P. “OMENIA” Târgovişte a 
iniţiat momente emoţionante de mare 
intensitate pentru membrii săi, respectiv 
sărbătorirea a 50 de ani de viaţă de la 
căsătorie, programe culturale susţinute 
de elevii unor şcoli din localitate, excur-
sii cu membrii din oraş la membrii din 
localităţile limitrofe şi excursii cu mem-

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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brii din rural la sediul central, la obiectivele 
turistice pentru care s-au manifestat 
dorinţe. 

Toate aceste activităţi de socializare 
au ca scop şi sperăm că şi-au atins scopul, 
ca bătrânii noştri să nu simtă că bătrâneţea 

este un tiran care interzice plăcerea de a 
trăi, că bătrâneţea nu este o seară a vieţii 
ci o realitate a dorinţei de a trăi. De aceea 
merită să amintim spusele fostului patriarh 
Justin şi anume: 

Oricât de frumos ar fi raiul, omul 
doreşte să ajungă acolo cât mai târziu” 

CARP OMENIA TÂRGOVIŞTE 



Anul 2009 îl considerăm a fi un an 
de referinţe în activitatea noastră şi prin 
aceea că vom diversifica măsurile de 
ajutorare a membrilor creând unele 
oportunităţi reale (magazin economat, 
farmacie, frizerie) dar şi parteneriate cu 
instituţii oraşeneşti şi judeţene mai ales 
unde avem şi reprezentanţi în conduce-
rea acestora. 

Întrucât sunt şi Primvicepreşedinte 
al Federaţiei Naţionale “OMENIA” a 
C.A.R.P-urilor din România, împreună 
cu ceilalţi membri ai Comitetului Director 
vom căuta ca prin dialog cu reprezentan-
ţii instituţiilor statului să rezolvăm în timp 
oportun problemele persoanelor 
vârstnice, în general, şi ale membrilor 
C.A.R.P. în special. 

În antetul articolului vedeţi clădirea 
în care ne desfăşuram activitatea. Când 
treceţi prin Târgovişte, vizitati-ne, pe 
Calea Domnească la nr. 218. Pentru a fi 
siguri că ne găsiţi acasă, sunaţi la nr. 
0245-612-319. 

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

• Mă scol mai dimineaţă, dar timpul nu-mi ajunge. 

• Plec mai devreme la serviciu, dar mă întorc mai târziu. 

• Mă informez mai mult pe NET, dar gândesc mai puţin. 

• Alerg din ce în ce mai mult dar nu mă simt mai vigu-
ros. 

• Mă uit mai mult după femei, dar nu şi ele după mine. 

• Vreau să cumpăr ceva de calitate, dar mă aleg doar 
cu kitch-uri. 

• Dau sfaturi din ce în ce mai des, dar sunt ascultat din 
ce în ce mai puţin. 

• Cumpăr cărti în fiecare zi, dar citesc din ce în ce mai 
rar. 

• Fac planuri din ce în ce mai multe, dar realizez din ce 
în ce mai puţine. 

• Deţin din ce în ce mai multe informaţii, dar comunic 
din ce în ce mai putin. 

• Privesc vitrinele şi tarabele încărcate, dar am tot mai 
puţin în sacoşă. 

• Prioripost îmi aduce scrisorile mai repede, dar primesc 
din ce în ce mai puţine. 

• Cheltuiesc din ce în ce mai mult, dar am din ce în ce 
mai puţin. 

• Doresc să ofer mai multă dragoste, dar nu reusesc să 
o împărtăşesc. 

• Vreau să spun o vorbă bună celui care mă enervează, 
dar de multe ori ezit. 

• Am devenit mai credincios, dar mă rog mult prea rar. 

• Mă consultă tot mai mulţi medici dar am tot mai puţină 
sănătate. 

• Fac din ce în ce mai multe lucruri dar nu neapărat mai 
bine. 

• Ştiu când trebuie să mă grăbesc, dar nu şi când tre-
buie să aştept. 

• Trec pe langă cladirea mare de langă biserică, dar 
gândesc că suflet mic a avut cel ce a făcut-o. 

• Mă culc prea târziu dar… paradoxurile mă trezesc din 
somn. 

 
                                  George Rădeşteanu 

 
Din orasul  

Crizantemei de Aur, 
Ec. Ion Mihai, 
Preşedintele  

CARP OMENIA Târgovişte, 
parafrazându-l pe  

Preafericitul patriarh Justin, 
vă doreşte  

să ajungeţi în RAI,  
cât mai târziu. 

 

Începuturi 
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Vălenii de Munte a fost atestat 
documentar din anul 1431 ca târg al 
Săcuienilor şi vamă, fosta reşedinţă a 
vechiului judeţ SAAC sau SĂCUIENI 
până la sfârşitul secolului al XVIII-lea 
(1791). 

Acest târg uitat de lume şi de 
ţară, a fost scos din anonimat în prima 
jumătate a secolului XX (1907-1940) de 
activitatea laborioasă a ilustrului istoric 
şi cărturar Nicolae Iorga, care l-a redat 
spre cunoştinţă nu numai ţării, dar şi 
lumii întregi. 

Actualmente Vălenii de Munte 
este localitatea urbană cea mai 
însemnată din partea de Nord-Est a 
judeţului Prahova, un oraş cu istorie 
veche, cu prezent dinamic şi înfloritor. 

În această urbe, în urmă cu 53 de 
ani, la 25 iunie 1956, un grup de 51 
pensionari s-au asociat şi aşa a luat 
fiinţă Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Vălenii de Munte. 

Fără îndoială că înfiinţarea 
C.A.R.P. din urbea Văleniului în 1956 a 
constituit centru de interes pentru 
majoritatea pensionarilor din zonele 
vă i lo r  Te leajenulu i ,  S lănicu lu i , 
Cricovului şi Drajnei. 

Pensionarii, pentru că despre ei este 
vorba, au funcţionat cu noua lor instituţie 
într-un imobil situat pe str. Tudor 
Vladimirescu, într-o clădire cu un etaj, la 
parter aflându-se birourile şi un mic club al 
pensionarilor, iar la etaj camere de 
oaspeţi, care erau ocupate vara de 60 de 
pensionari veniţi la odihnă în urbea liniştită 
şi nepoluată a oraşului. 

Despre vremurile trecute ale 
C.A.R.P. Vălenii de Munte stau mărturie 
documentele originale ale înfiinţării în 
baza Decretului 204/1951 al Ministerului 
Sănătăţii şi Prevederilor Sociale. 

Primul preşedinte ales a fost 
generalul pensionar Constantinescu Ioan, 
iar din primul comitet de conducere au mai 
făcut parte secretarul Ştefănescu Foca, 
casierul Rott Constantin şi membrii Frateş 
Neculai, Dionisiade Mihail, Ciucă Elena, 
Savu Spirea, Micu Ioan, Heroiu Neculai. 

Prima comisie de verificare, cenzorii 
de azi, a fost compusă din Doboş 
Constantin, Geambaşu T. Neculai şi 
Alexandrescu Mihai. 

Zestrea cea mai de preţ a asociaţiei, 
imobilul în care a funcţionat de la 
înfiinţare, s-a dărâmat la cutremurul din 
1977.  Pensionarii au fost nevoiţi să o 
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ia de la capat, asigurându-şi un nou 
lăcaş, proprietate a casei, în care ne 
desfăşuram activitatea şi astăzi, la 
parterul blocului C1 din bulevardul 
Nicolae Iorga nr. 72. 

În anii care au trecut de la 
constituire, asociaţia a avut preşedinţi 
pe   -  G e n e r a l u l  ( r e z )  I o a n 
Constantinescu  - 1956-1962; 

-Constantin Lazăr  - 1962-1968; 
-Gheorghe Stoica   - 1968-1978; 
-Dumitru Ion  -  1978-1992; 
-Gheorghe Tănase - 1992-1998; 
-Constantin Ivaşcu - 1998-2005. 
Pentru ei, cu plecăciune vărsam 

o lacrimă. 
-domnul Arsenie Buruiană - 

interimar în perioada 2005  - 2006. 
Din anul 2006, cel de-al optulea 

preşedinte sunt eu, economistul 
Constantin Săvulescu. 

La ora actuală, îmi face plăcere 
să-i prezint cu consideraţiune, pe 
fruntaşii longevivi care au activat în 
conducerea casei, domnul col.(r) 

Druică Diaconu, care la cei 87 de ani 
îşi reaminteşte tot trecutul CARP, domnii 
Ion Codreanu, Arsenie Buruiană, Ion 
Bulacu, Constantin Antonescu şi Ion 

Cârstea. 
Astazi, C.A.R.P. ARMONIA Vălenii de 

Munte reprezintă interesele a peste 22.000 
de membri, locuitori din Vălenii de Munte, 
Slănic Prahova şi cele  30 de sucursale 
rurale cu un total de 93 de sate 
componente. Procentual, 19,50% din 
membri sunt din mediul urban şi 80,50% 
sunt din mediul rural. Fondul social al celor 
peste 22.000 de membri este de peste 
11.500.000 de lei. Anual creştem numeric 
cu aproximativ 1200 de noi membri dar din 
păcate, tot anual ne părăsesc aproximativ 
800 trecând în nefiinţă. 

Legătura cu membrii se realizează 
prin cei 32 de casieri-responsabili de 
sucursale, cu care organizăm lunar, în 
ultimele trei zile lucrătoare decontări iar 
ziua dinaintea decontărilor o dedicăm 
aprobării contractelor de împrumut. 

Printre cei mai vechi casieri-
responsabili de sucursale, îmi face plăcere 
să amintesc pe domnul Victor Pătraşcu, 
doamna Eugenia Niţă, doamna Rodica 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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Mărculescu, doamna Georgeta Zamfir, 
domnul Constantin Mânzicu, doamna 
Lelia Drăghici, doamna Georgeta 
Enache, domnul Stelian Şoimăreanu, 
doamna Camelia Frânculescu, doamna 
Elena Scoruş. 

De asemeni, cu plăcere ne 
amintim de foştii casieri-responsabili, 
domnul Valeriu Mateescu şi domnul 

Gheorghe Voiculeasa. 
La sediu, activitatea executivă se 

desfăşoară cu domnul secretar 
Gheorghe Stroescu, doamna ec. 
Adriana David - contabil şef, doamna 
Nicoleta Pătraşcu - şefa biroului 
financiar contabil, doamnele contabile 
Veronica Loluţă, Anica Ogluz, Cornelia 
Ispas, Mariana Stoica, Angelica Şerban, 
Olguţa-Petruţa Cărămidaru şi domnul 
casier central Marinel Coman. 

Activitatea de îndrumare şi control pe 
care au desfăşurat-o membrii din Consiliul 
Director şi ai Comisiei de Cenzori în toate 
cele 32 de sucursale arondate, în anii 
2008-2009, a evidenţiat faptul că angajaţii 
au desfăşurat activităţi şi acţiuni în spiritul 
legii şi nu au fost înregistrate nereguli sau 
abateri de la disciplina financiară, cu o 

singură excepţie, pe care, la timpul 
potrivit, am sancţionat-o. 

Consiliul Director actual, cu 5 
membri, este compus din preşedinte, ec. 
Constantin Savulescu, vicepreşedinte, 
domnul Arsenie Buruiană, şi membrii, 
domnii Ion Bulacu, ing. Constantin Todor 
şi Gheorghe Stoica. 

Comisia de Cenzori, cu 3 membri, 
este condusă de domnul contabil autorizat 
Ion Oprea şi are membri pe domnul 
Dumitru Praf şi doamna Elena Buruiană. 

În anul 2008 s-au acordat 13.586 de 
împrumuturi în echivalentul a peste 
13.496.300 de lei, cu o dobândă medie 
anuală de 6,50%. În semestrul I al anului 
2009 s-au acordat 7.765 de împrumuturi 
în echivalentul a peste 7.735.000 de lei 
(de patru ori fondul social acumulat). La o 
simplă analiză se constată că atât 
numărul solicitanţilor cât şi valoarea totală 
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a împrumuturilor sunt în continuă 
creştere. 

Contrar ziselor unor răuvoitori, 
chiar dacă Legea 93/2009 spune că 
suntem IFN, aceeaşi lege spune că ne 
conducem după Legea 540/2002 şi 
astfel, în baza acestei legi speciale, 
numai în anul 2008 am acordat 852 
ajutoare de deces, 98 de ajutoare 
nerambursabile ocazionale, 70 de 
ajutoare nerambursabile excepţionale,  
celor aflaţi în suferinţă, bolnavi cu 
neoplasm, paralizii, ciroze, TBC, 
amputări sau cărora le-au fost distruse 
casele sau anexele gospdăreşti de 
inundaţii sau incendii.  

A j u t o a r e  n e r a m b u r s a b i l e 
compensatorii au primit şi 683 de 
membri, din care 421 reprezintă cota 
de 20% din contravaloarea biletelor de 
t ra tamen t  ş i  262  rep rez in tă 
compensarea parţială a unor lucrări 
protetice, proteze ortopedice şi 
auditive, implant de cristalin artificial. 

În anul 2008, 102 membri au 
primit ajutoare guvernamentale 
obţinute prin repartiţie de la Federaţia 

Naţională OMENIA a CARP-urilor din 
România, în sumă totală de 4.130 lei. 

În premieră, în anul 2008, am 
sărbătorit 4 membri care au ajuns la 
venerabila vârstă de 100 de ani şi 64 de 
cupluri, care au împlinit 50 de ani de la 
căsătorie. Toţi au primit, stimulente băneşti, 
flori şi diplome de excelenţă. 

 La propunerile membrilor, Adunarea 
Generală a aprobat şi Consiliul Director a 
organizat excursii. În 2008 au fost 
organizate şi efectuate 41 de excursii de 
una până la trei zile, totalizând 58 de zile 
cu 2243 de participanţi. Destinaţiile Ardeal, 
Nordul Moldovei, Cheile Bicazului, Valea 
Oltului, Delta Dunării, Valea Prahovei, 
Valea Dâmboviţei, Curtea de Argeş-Vidraru 
sau Tansfăgărăşan au făcut parte din 
itinerarii. 

Cheltuielile de transport au fost 
suportate în proporţie de 50% de către 

CARP, însemnând peste 127.000 de lei. 
În sfera acţiunilor organizate, la loc 

de cinste se situează şi activitatea 
desfăşurată voluntar de către domnul 
avocat Puşchin Nilă, membru al CARP 
ARMONIA, care de trei ani acordă 
asistenţă şi consultaţii gratuite 
membrilor noştri. 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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C.A.R.P. ARMONIA are o bună colaborare 
cu autorităţile locale din localităţile în care avem 
sucursale şi dorim să scoatem în evidenţă în mod 
deosebit primarii şi consiliile locale din Slănic-
Prahova, Drajna, Vărbilău, Vâlcăneşti, Aluniş, 
Ştefeşti, Dumbrăveni, Surani, Şoimari, Păcureţi, 
Ceraşu, Izvoarele, Cornet şi Poseşti, care sunt 
alături de noi, asigurându-ne locaţii pentru 
încasări şi plăţi, fără a ne percepe chirii majore, 
unele chiar deloc. 

Colaborări fructuoase avem şi cu Clubul 
Elevilor şi Casa Orăşenească de Cultură, unde 
fiinţează Clubul Seniorilor. 

Nu uităm să amintim colaborarea cu S.C 
Prahova Industrial Parc S.A., cu Inspectoratul 
Teritorial de Muncă Prahova şi Casa Judeţeană 
de Pensii. 

Ne mândrim şi  îi considerăm prietenii noştri 
pe cei de la asociaţiile similare din Câmpina, 
Mizil, Breaza, Pucioasa, OMENIA Bucureşti, 
Bârlad, Galaţi, Brăila şi altele. 

Suntem membri ai Federaţiei Naţionale 
OMENIA a CARP-urilor din România din 1999 şi 
ca o recunoaştere a valorii CARP-ului nostru, din 
anul 2007 am fost ales  membru al Comitetului 
Director al Federaţiei. 

Când paşii vă poartă pe DN-1A Bucureşti-
Ploieşti-Braşov, sau pe calea ferată Ploieşti-
Mâneciu, spre zonele montane Cheia, Muntele 
Roşu, masivul Ciucaş, opriţi şi la Vălenii de 
Munte. Vom găsi timp să vă fim ghizi la noi la 
ARMONIA şi în urbea noastră. 

Sunati, la 0244.280.953 ca să stăm acasă! 
Ec. Constantin Săvulescu 
Preşedinte CARP ARMONIA 
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TURNUL CETĂŢII 

 
Dacă m-ar întreba cineva 
De ce-mi tremură glasul 
Când ornicul bate ora zorilor 
Cununaţi cu istoria,  
Aş răspunde: - Fiindcă sunt 
alături de corzile harpei 
În ploaia ce şi-a uitat cântul  
neterminat... 
Fiindcă rezonează în mine  
Sunete de la antipozi... 
Fiindcă existăm pe aceeaşi  
planetă 
Şi vrem să ne simţim  
mai aproape... 

 
Dacă m-ar întreba cineva 
De ce nu trec dincolo de timp 
Să rămân singur întru eternitate, 
Aş răspunde : - Fiindcă mă 
îngenunche privirea străbunilor 
Din adâncul pământului, 
Când fiecare săgetat de lumină 
Vibrează în turnul Chindiei 
Cel netulburat de ape... 

Mircea Bădoiu  
Pucioasa  

august 2009 

LIRICĂ 
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Mircea Bădoiu  

Pucioasa  
 august 2009 

 
CUMPĂNĂ 

Pe unde s-au stins luminile zilei 
Au rămas amintirile 
Şi visele de totdeauna. 

 
Cu ele răvăşite astfel 
Am învăluit preţul tăcerii 
Fără să ştim  
Că stingerea 
Va dăinui firesc 
În veşnicie 
Ocolind  
Sfârşitul cuvintelor. 

CUNUNIE 
Am vrut să spun din carte cuvântul pe de rost, 
Să scriu cu slovă veche în graiul ce nu piere, 
Am vrut din ce-au feciorii şi bunii care-au fost 
S-adun în aste stihuri un fagure de miere... 
 

Am vrut să strâng  aici în vatra strămoşească 
Prinosul cel nespus de cuget şi cântare, 
Am vrut poteca strâmtă curând să se lărgească 
Pe unde Văcăreştii au zămislit cărare... 
 

Am vrut să fiu adâncul izvoarelor ştiute 
În fuga mea hoinară pe grinduri şi izlaz, 
Am vrut să cred că timpul cu valurile-i mute 
Oprit a fost o clipă la hronicul de azi… 
 

Am vrut să spun… am vrut, dar n-am găsit cuvântul 
Şi-n leagănul iubirii de limbă din străbuni, 
Un glas a prins putere şi-a răscolit adâncul: 

Mă-nşeli 
Mă-nşeli noapte cu lună, 
Mă laşi uitat în universul nud, 
Când crinii albi ai visului din vară 
Se  rânduiesc în valuri mai rotund. 

 

Mă-nşeli 
Mă-nşeli noapte cu lună, 
Pe unda-ţi dulce singur navigând, 
Mă tot întreb de-i vremea rea sau bună 
Să nu mai bată ancora în vânt. 

Mă-nşeli 
Mă-nşeli noapte cu lună 
Şi n-am să-ţi pun podoabe pe catarg, 
Ci necuprins în marea ta cunună 
Voi îndrepta corabia spre larg. 
 

Mă-nşeli 
Mă-nşeli noapte cu lună, 
Când vârsta mea e dansul nepermis, 
Pe marea unde cornul nu mai sună 
Şi stelele căzut-au în abis... 

DILEMĂ PE MARE 
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 Municipiul Reghin este situat pe 
râul Mureş, la confluenţa acestuia cu râul 
Gurghiu, la altitudinea de 395 m, punctul 
geografic cel mai de jos fiind râul Mureş - 
350 m iar cel mai înalt Pădurea Rotundă 
- 455 m. 
 Vechea denumire a Reghinului este 
aceea de "Reghinul Săsesc". Într-o 
diplomă emisă în anul 1228 de regele 
Andrei al II-lea al Ungariei, localitatea 
este menţionată cu denumirea de 
"Regun". 
 În anul 1555, pe un pilastru al 
zidului de incintă al oraşului Reghin,  a 
fost dăltuit textul, în limba germană: "De 
la război nu vine nimic bun, ne rugăm cu 
toţii pentru pace”.  
 În anul 1853 mai mulţi negustori  cu 
spirite întreprinzătoare din Reghinul 
Săsesc s-au asociat într-o societate, 
“Societatea de plutarit”, conformându-se 
principiului care spune că unirea dă 
putere, favorizati de poziţia localităţii pe 

Valea Mureşului, râu pe care veneau 
plutele din munţii Călimanului, comerţul cu 
lemn şi cu plute fiind una dintre cele mai 
răspândite şi importante afaceri din 
Transilvania acelui timp.  
 Deja în următorul an, 1854, mai 
mulţi lipoveni contribuiau la această 
societate, astfel că cei din Reghin se 
ocupau cu procurarea şi transportul 
plutelor iar lipovenii cu vinderea lor.  
 Dar pentru că lipsea coeziunea şi o 
anumită conducere, nimeni nu mai 
asculta, fiecare voia să conducă după 
opinia sa, în anul 1855 mai mulţi membri 
au ieşit afară din această aşa zisă 
„companie” şi împreună cu alţi lipoveni au 
întemeiat „Compania de plutărit 
Wermescher” ai cărei membri finanţau 
activitatea. 
 În anul 1924 a avut loc 
“încorporarea” Reghinului Unguresc 
(Reghin-sat) la oraş, care creştea astfel cu 
995 hectare în partea de nord.   

 CASA DE AJUTOR RECIPROC  
A PENSIONARILOR  

REGHIN    



 Reghinul este traversat de calea 
ferată Târgu Mureş - Deda, precum şi 
de drumurile E15 Târgu Mureş -
Topliţa, E15/A Reghin-Bistriţa, DN16 
Reghin-Cluj Napoca şi de drumurile 
judeţene modernizate Reghin-Lăpuşna 
şi Reghin-Sovata fiind amplasat la 
intersecţia a două axe de intensă şi 
veche circulaţie, una pe Valea 
Mureşului şi alta pe Valea Gurghiului 
spre câmpia Transilvaniei şi se află  la 
32 km de Târgu Mureş, la 102 km de 
Cluj Napoca, la 63 km de Bistriţa şi 40 
km de Sovata. 
 Istoria povestită până acum are 
legatură cu spiritul de iniţiativă al celor 
care au făurit şi condus C.A.R.P.  
Reghin. 
 Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor REGHIN, a luat fiinţă la 
data de 1 noiembrie 1952, din iniţiativa    
regretatului Ioan Oancea, care a reuşit 
să convoace 3000 de membri 
fondatori. În anul 1958, membrii CARP 
Reghin aderă la iniţiativa şefului 
Oficiului de Prevederi Sociale ale 
Raionului Reghin, domnul Ioan 
Oancea şi în adunarea generală 
hotărăsc să finanţeze din fonduri 
proprii, construirea unui cămin pentru 
pensionari în comuna Ideciu de Jos, 
aflată pe un bogat zăcământ de ape 
cloruro-sodice. La 1 iulie 1959 
funcţiona deja Căminul Pensionarilor 
din Ideciu de Jos, ca proprietate a 
C.A.R.P. Reghin, într-un pavilion cu 60 
de paturi, bloc alimentar, centrală 
termică şi 10 vane pentru efectuarea 

tratamentelor balneare. Adunările Generale 
următoare hotărăsc lărgirea capacităţii de 
cazare şi în anul 1962 se dă în folosinţă 
pavilionul 2 cu 22 de paturi iar în anul 1966, 
pavilionul 3 cu 66 de paturi. În anul 2002, 
Consiliul local al comunei Ideciu de Jos, 
solicită trecerea la domeniu public a 
clădirilor şi terenului, iar guvernul, fără a 
consulta proprietarul de drept, emite 
Hotărârea de Guvern nr. 964/ 2002 şi astfel 
CARP Reghin este deposedat abuziv. De 
atunci se luptă în justiţie ca această 
“naţionalizare”, cum o numesc membrii, să 
fie anulată.  
 La această dată C.A.R.P. Reghin 
numără peste 12.000 de membri.  
 Asociaţia este organizată pe nuclee, 
fiecare cu responsabilul său, ales sau 
desemnat de aparţinătorii săi. 
 Astfel, în Municipiul Reghin sunt 14 
nuclee însumând peste 5.000 de membri, 
iar în mediul rural funcţionează 84 de 
nuclee în tot atâtea localităţi, cu peste 7.000 
de membri. 
 La adunările generale ale asociaţiei 
participă reprezentanţii aleşi în adunările 
generale din nuclee. 
 La sediul din str. Sării nr. 11, 
proprietate a C.A.R.P. Reghin din anul 
1970, asociaţia funcţionează cu un singur 
casier central, activităţile de încasări şi plăţi 
fiind efectuate de responsabilii de nuclee. 
 C.A.R.P. Reghin este condus de 
Consiliul Director, compus din domnul Emil 
Ioan Maior - preşedinte, în această funcţie 
de la 18 septembrie 1998, domnul Ioan 
Buţiu - vicepreşedinte, domnul Augustin 
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Macarie - consilier, domnul Ioan Hârşan  
- consilier, doamna Maria Todoran  - 
consilier. 
 Preşedinta Comisiei de Cenzori 
este doamna Maria Cozma iar Contabila 
Şefă este doamna Finuţa Buzdugan. 
 Secretara asociaţiei este doamna 
Cristina Barta. 
 La această dată C.A.R.P. Reghin 
are un fond social de peste 2.500.000 
de lei din care, în anul 2008 au fost 
acordate 3200 de împrumuturi în valoare 
totală de peste trei milioane lei, iar în 
anul 2009 se prevede o creştere 
semnificativă atât a solicitărilor cât şi a 
sumelor acordate. 
 Pe lângă activitatea de creditare, 
C.A.R.P. Reghin, în lumina Legii 
540/2002,  desfăşoară şi activităţi de 
protecţie socială reală a membrilor cu 
venituri mici, cu dizabilităţi şi afaţi în risc 
social.  

CARP REGHIN 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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 Astfel în anul 2008, Consiliul 
Director a analizat şi aprobat ajutoare 
speciale, pentru 120 de membri aflati în 
risc social, în valoare de peste 8000 lei, 
compensarea parţială a tratamentului 
stomatologic pentru 420 de membri în 
valoare de peste 9000 de lei, 
compensarea parţială a tratamentului 
oftalmologic la 670 de membri în valoare 
de peste 25.000 lei şi compensarea 
parţială a tratamentului în staţiune la 250  
membri în valoare de 5000 lei. 
 De asemeni, în anul 2008, 95 de 
membri au beneficiat de compensarea 
parţială a costurilor pentru două pelerinaje 
şi două excursii în valoare totală de 1900 
de lei. 
 Chiar dacă este trist, în anul 2008 
au fost acordate 481 de ajutoare de deces 
în valoare totală de peste 166.000 de lei. 
 În colaborare cu Primăria Municipiu-
lui Reghin, la 1 Octombrie 2008, la Casa 
de Cultură, 400 de pensionari au fost invi-



taţi la sărbătoarea a 28 de cupluri care 
au împlinit 50 de ani de la căsătorie, par-
ticipând la o masă festivă şi petrecând 
ca la nunta Zamfirei -  sub imperiul ver-
sului ”Sunt greu bătrânii de pornit, dar 
de-i porneşti sunt greu de-oprit”.  
 Tot în aceeaşi organizare, cu 
ocazia sărbătorilor de iarnă, a mai fost 
organizată o întâlnire sponsorizată de 
oameni generoşi, la care au participat 
peste 500 de membri, unde a fost 
prezentat un program artistic cu colinde, 
cântece şi dansuri populare, urmate de 
o masă festivă, toate foarte apreciate de 
către participanţi. 
 În clubul asociaţiei, pe lângă activi-
tăţile curente îşi desfăşoară activitatea şi 
Sindicatul Pensionarilor şi Asociaţia 
Văduvelor “Clepsidra”, care organizează 
întruniri cu ocazia diferitelor evenimente. 
 Biblioteca asociaţiei, cu un număr 

important de volume a fost donată unor 
şcoli din zona rurală, în localităţi depăr-
tate de oraşe. 
 La data de 1 noiembrie 2001 
CARP Reghin a aderat la Federaţie şi 

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

CARP REGHIN 

Page 23 Nr. 2 anul 1 

prin domnul preşedinte Emil-Ioan Maior, 
este o voce activă în toate dezbaterile 
referitoare la problemele persoanelor 
vârstnice.  
 Pentru ceea ce defineşte azi CARP 
Reghin, un rol hotărâtor l-a avut regretatul 
IOAN OANCEA care a fost preşe- dinte din 
1975 până în septembrie 1998, când după o 
viaţă activă şi plină de realizări a trecut la 
cele veşnice, căruia actualii membrii, îi aduc 
un pios omagiu şi îi pomenesc cu mândrie 
numele. 
 
 A consemnat pentru dumneavoastră, re-
porterul de serviciu, Sile Fălcuţă, în interviul cu 
domnul Emil-Ioan Maior, Preşedintele C.A.R.P. 
Reghin. 

 Campania iniţiată de Asociaţia 
Naţională pentru Protecţia Consumatorului 
şi Promovarea Programelor şi Strategiilor 
din România doreşte să încurajeze consumul 
responsabil de resurse. Şi care este cel mai 
potrivit lucru în timp de criză decât evitarea 
risipei? 
 

 Închide, stinge, reciclează sunt 
îndemnuri pe care noi, cei de vârsta a 
treia 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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 Municipiul Roman este aşezat 
în partea de vest a Podişului Mol-
dovei, la mijlocul culoarului Siretului. 
 Oraşul se întinde pe terasa de 
confluenţă a Moldovei cu Siretul şi pe 
terasele inferioare joase ale acestora. 
 Unităţile fizico-geografice la 
contactul cărora este situat Podişul 
Central Moldovenesc şi Subcarpaţii 
Moldovei au contribuit la dezvoltarea 
oraşului încă din timpuri vechi. 
 Atestarea documentară a 
oraşului Roman datează din 1392 în 
vremea lui Roman Muşat de unde şi-
a primit şi numele. Diferitele ipoteze 
susţinute de istorici şi cercetători 
converg spre ideea construirii 
fortificaţiei cetăţii Roman înainte de 
1391 oraşul fiind cunoscut în 
documente şi sub numele de Târgul 

de Jos. Cetatea a dăinuit până în vremea 
domniei lui Alexandru cel Bun, când a fost 
consolidată (1410). 
 Cu timpul, oraşul Roman s-a dezvoltat 
continuu, iar după cel de al doilea Război 
Mondial, în perioada 1955-1989 populaţia a 
ajuns la 78.000 de locuitori datorată 
industrializării forţate şi mutării populaţiei 
rurale în mediul urban. 
 Prima Casă de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din Roman a luat fiinţă în anul 
1940, având un număr de aproximativ 300 
membri, iar primul preşedinte a fost ales 
colonelul Teodor Gheorghiu. Sediul acesteia 
a fost în strada Lahovary nr. 4, într-un imobil 
cumpărat. 
 După război s-a reactualizat statutul în 
baza Decretului 204 din 15 septembrie 
1951. În C.A.R.P. se înscriu noi membri, iar 

CASA DE AJUTOR 
RECIPROC A 

PENSIONARILOR 

 R O M A N 



în 1969 erau înscrişi 4000 de membri. În 
1984 imobilul din strada Lahovary este 
demolat în baza Decretului de expropiere 
nr.373/84, C.A.R.P. urmând a-şi 
desfăşura activitatea într-un imobil 
închiriat în strada Ştefan cel Mare 212. 

În 1989 se dă în folosinţă sediul 
actual din strada Ştefan cel Mare nr.6, la 
început cu statutul de chiriaş, iar din 1999 
în calitate de propietar . 

La conducerea C.A.R.P. s-au succedat 
următorii preşedinţi: 

Colonelul Teodor Gheorghiu  
             primul organizator,  în 1940 
ing. Emil Mihailovici  între 1985-1955 
ing. Boghian Ioan  între 1995-2005 
ing.Vlăduţ Ion  din 2005-prezent. 
Fiecare preşedinte a contribuit la 

ridicarea prestigiului Casei cât şi la 
creşterea numărului de membri. S-a 
remarcat domnul ing. Mihailovici, cu un 
aport deosebit la creşterea numărului de 
membri, precum şi domnul ing. Boghian 
care pe lângă faptul că a cumpărat noul 
sediu s-a preocupat de diversificarea 

serviciilor către membri C.A.R.P. prin 
achiziţionarea a două maşini ARO 10 
pentru transportul decedaţilor, achiziţi-
onarea unui autocar cu 19 locuri pentru 
organizarea de excursii, cât şi prin 
înfiinţarea unui magazin “Economat” 
unde principalele produse alimentare 
(ulei, zahăr, făină, ouă) se vând la 
preţurile de achiziţie, anual având un 
volum de vânzări în valoare de peste 
200.000 de lei. 

De asemenea C.A.R.P. are un cabinet 
medical încadrat cu un medic de familie 
unde pensionarii vin zilnic pentru analize 
şi tratament, anual depăşind 5000 de 

consultaţii. 
C.A.R.P. Roman este o asociaţie 

independentă, apolitică, nonguvernamen- 
tală, nonprofit, de întrajutorare şi 
protecţie socială a membrilor săi. Are 
personalitate juridică, este înscrisă la 
tribunal, are cod fiscal şi cont în bănci. 
 Are peste 25.000 de membri, dintre 
care din Roman 13.500, iar restul sunt 
din localităţile învecinate cât şi din alte 
localităţi din ţară unde pensionarii au 
plecat la copii, dar nu s-au retras din 

CARP ROMAN 
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C.A.R.P.-ul nostru. 
 În prezent C.A.R.P. Roman acordă 
pentru membrii săi anumite facilităţi şi 
ajutoare cum sunt: 

- ajutoare nerambursabile - de două 
ori pe an (de Paşte şi de Crăciun) în 
valoare de 50 de lei, pentru persoane 
singure cu pensie până la 520 de lei. 

- ajutoare pentru tratament în valoare 
de 30% din costul biletului, dar nu mai mult 
de 50 de lei; 

- premierea cuplurilor care împlinesc 
40 de ani de căsătorie; 

- ajutoare de tratament speciale 
pentru operaţii în valoare de 200 de lei; 

- prestare contra cost a serviciilor 
funerare la un preţ modic; 

- procurarea de mărfuri diverse  
prin magazinul “Economat”; 

- activităţi diverse la club (şah, 
remy, table, televizor, bibliotecă cu peste 
200 de volume etc); 
 - excursii pe timp de vară cu 
microbuzul propriu; 
 - împrumuturi rambursabile cu 
dobândă de 6,5% pe an. Împrumuturile 
până la 1.200 de lei se aprobă şi se 
acordă în cel mai scurt timp. 
        -  împrumuturile în limita fondului 
de cotizaţie, indiferent de sumă, se 

acordă în aceeaşi zi, fără garant şi fără 
dobândă; 

- împrumuturile între 1.200 şi 
3.000 de lei se acordă cu un fond de 1/3 
din valoarea împrumutului şi numai cu 
aprobarea Consiliului Director, care se 
întruneşte săptămânal; 
 - împrumuturile între 3.000 şi 
6.000 de lei se dau numai cu un capital 
de 1/2 din valoarea împrumutului şi cu 
aprobarea Consiliului Director. 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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 Pentru buna desfăşurare a 
activităţii, C.A.R.P. dispune de personal 
calificat şi bine instruit.                        

De asemeni are implementat un 
sistem informatic deservit de calculatoare 

performante. 
Cererile de împrumut şi alte cereri 

sunt completate la secretariatul C.A.R.P. 
după care ajung la Contabilitate pentru 
verficare şi viza controlului preventiv a 
contabilului şef, doamna ec Mariana 
Rusu. După aprobarea cererilor de 
împrumut de către conducerea C.A.R.P., 
acestea sunt repartizate la casierii pentru 
plată. 

Comisia de cenzori  condusă de 
domnul Teodor Ungureanu face verifică-
rile zilei precedente, în acest fel se 
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înlătură imediat orice greşeală. 
Trimestrial, Comisia de Cenzori 

prezintă Consilului Director  un raport de 
activitate în care se propun măsuri ce 
trebuie luate pentru o mai bună desfă-
şurare a serviciilor. 

La magazinul Economat, periodic 
se fac verificări şi inventarieri. 

La data de 29 mai 2009 a avut loc 
Adunarea generală de dare de seamă şi 
alegeri care şi-a desemnat atât membrii 
Consiliului Director cât şi pe cei ai 
Comisiei de Cenzori, ocazie cu care atât 
preşedintele cât şi şeful Comisiei de 
Cenzori au fost reconfirmaţi în funcţie 
pentru încă un mandat de  4 ani. 

Consiliul Director   
Presedinte - ing. Ion Vlăduţ  
Consilierii 

         - ing. Vasile Dumbravă 
- prof. Constantin Ciomârtan 
- prof. Paul Teodorescu  
- prof. Dumitru Huţanu 
Comisia de cenzori 
- Teodor Ungureanu 
- Olga Bibiruş  
- Aurica Sevastre 

CARP ROMAN 
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C.A.R.P. Roman este membră a 
Filialei Judeţene a C.A.R.P-urilor, afiliate la  
Federatia Naţională “OMENIA”, are 
reprezentant în Comisia Judeţeană a 
persoanelor vârstnice şi este membră a 
Federaţiei Naţionale a C.A.R.P. “Omenia”, 
făcând parte din Biroul Permanent al 
acesteia. 

Actuala conducere nu se mulţumeşte 
cu frumoasele realizări de până acum şi 
are în vedere noi obiective care să alinieze 
C.A.R.P. Roman celor mai dezvoltate 
C.A.R.P.-uri din ţară şi chiar să le întreacă, 
fiindcă invidia poate fi şi admirativă. 

C.A.R.P. are relaţii de colaborare cu 
toate Casele de Ajutor Reciproc din 
Federaţie, participând la schimburile de 
experienţă organizate de acestea. Are 
relaţii de bună colaborare cu Consiliul 
Local Roman, de la care a primit un ajutor 
substanţial.  

Sunteţi bineveniţi la noi! 
ing. Ion Vlăduţ  

Preşedinte al C.A.R.P. Roman şi 
Vicepreşedinte al Federaţiei Naţionale “Omenia” 

 

• Invidia dezleagă limbile, după 
cum admiraţia le amuţeşte. 

Honore de Balzac 

• Când îţi doreşti o viaţă fără griji, 
adu-ti aminte că stejarii cresc 
puternici doar în vânturi contrare, 
iar diamantele se fac doar sub 
presiune. 

Peter Marshall 

• Spune întotdeauna adevărul şi nu 
va mai trebui să ţii minte. 

Mark Twain 

• Sfatul meu este să te căsătoreşti. 
Dacă vei avea o nevastă bună, 
vei fi fericit; dacă nu, vei deveni 
filozof. 

 Socrate 
• Adevărul este ca apa rece: face 

rău doar dinţilor stricaţi. 
Nicolae Iorga 

• Dacă plângi pentru că a apus 
soarele, lacrimile te vor împiedica 
să vezi stelele. 

Bisanne de Soleil 

• Când un bărbat îţi fură soţia, cea 
mai bună răzbunare este să îl laşi 
să o păstreze. 

Sacha Guitry 

• Cei care aplaudă răul sunt încă 
mai vinovaţi decât cei care-l făp-
tuiesc. 

William Grim 

• Unii sunt consideraţi curajoşi doar 
pentru că le-a fost teamă să fugă. 

Thomas Fuller 

culese de Sile Fălcuţă 
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Municipiul Piteşti este reşedinţa 
şi cel mai mare oraş al judeţului Argeş. 
Şi-a dobândit renumele de Oraşul 
Lalelelor, aici fiind găzduit anual 
festivalul Simfonia Lalelelor. 

Prima atestare documentară 
datează din 20 mai 1388, când Mircea 
cel Bătran, înzestrând mânăstirile 
Cozia şi Cotmeana pomeneşte de 
moara din hotarul Piteştilor. 

Municipiul Piteşti este situat în 
partea central-sudică a României, între 
Carpaţii Meridionali şi Dunăre, în nord-
vestul Munteniei. Oraşul se află la 
confluenţa râului Argeş cu râul 
Doamnei. 

Vizitând Piteştiul şi împrejurimile 
sale, trecătorul poate vedea Biserica 
“Sfântul Nicolae”, Mânăstirea Trivale, 
Catedrala Domnească  “Sfântul 
Gheorghe",  Galeria de Artă, Galeria 
de Arta Naivă, Muzeul Judeţean Argeş 

situat în centrul oraşului, în clădirea fostei 
Prefecturi Argeş, construită între anii 1898 
— 1899 şi care dispune de numeroase 
colecţii de arheologie, istorie, numismatică, 
artă modernă şi contemporană, ştiinţele 
naturii, dar şi de o colecţie de cărţi formată 
din 18.000 de volume, Teatrul Alexandru 
Davila, Castrul Roman de la Albota care era 
o tabără militară fortificată construită pe 
graniţa  estică a Daciei. 

Azi, Piteştiul, oraşul lui Ion Antonescu, 
Armand Călinescu, Zavaidoc - pe numele 
real Marin Teodorescu, Sebastian Papaiani, 
Nicolae Dobrin, Adrian Mutu se prezintă ca 
un oraş în plină dezvoltare, cunoscut mai 
ales pentru producţia de autoturisme marca 
Dacia. 

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor (C.A.R.P.) Piteşti, a luat fiinţă 
în luna iunie 1952 prin asocierea voluntară 
a 117 membri fondatori, la iniţiativa primului 
preşedinte, Radu Bivol. 
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După el au urmat Gheorghe 
Costache între 1960-1966, Nicolae 
Antonescu între 1967-1972, Nicolae 
Voinea între 1979-1981, Sebastian 
Cârstoiu între 1981-1983, Constantin 
Predescu între 1983-1986, Gheorghe 
Andrici între 1989-2005 şi apoi domnul 
Ion Frâncu. 

Acum asociaţia are sediul, în 
suprafaţă de peste 415 mp, în Piteşti, 
Bulevardul Republicii, bloc D, nr. 5 b. 
 Consiliul Director actual, ales de 
Adunarea Generală pentru a rezolva 
multiplele obiective pe care asociaţia şi 
le-a propus, este format din domnul Ion 
Frîncu - preşedinte, doamna Maria-
Magdalena Din - secretar, domnul 
Hristache Bahrim - consilier, domnul 
Dumitru Stanciu - consilier si domnul 
Ion Zarzără - consilier. 

Contabila şefă, doamna Florica 
Fulger, cu o vechime în asociatie din 
anul 1979,  este ajutată în muncă de 2 
contabili principali, 2 contabili şi 4 
casieri. 

 P r i n  e x i g e n ţ a  c u  c a r e 
preşedintele Comisiei de Cenzori, 
domnul Constantin Butoi, ajutat de 

domnul Marin Stanciu şi doamna Paulina 
Marinescu, urmăreşte corectitudinea şi 
legalitatea activităţilor desfăşurate de 
asociaţie, este cunoscut de marea 
majoritate a omologilor din celelalte Case.  

La această dată, 
Casa are în 
componenţa sa 
p e s t e  2 0 . 0 0 0 
membri proveniţi 
d in  munic ip iu l 
Piteşti, oraşele 
Mioveni, Ştefăneşti, 
Costeşti, Topolo- 
veni, precum şi din 
21 de comune 
precum Bascov, 

Bradu, Budeasa, Călineşti, Coseşti, 
Dărmăneşti, Albota, Mărăcineni, Moşoaia, 
Izvoru, Rociu, Săpata, Vedea, Poiana 
Lacului, Titeşti s.a. 

Cu un fond social de peste 
8.500.000 de lei, C.A.R.P Piteşti poate  
acorda împrumuturi cu dobânzi modice, 

10% pe an, de maxim 5.000 de lei, 
rambursabile în maxim 24 de luni 
consecutive, cu un fond de 1/3 din 
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această sumă, aplicând măsuri de 
prudenţialitate, inclusiv prin existenţa 
unui număr necesar de giranţi, de 
preferinţă pensionari. 

Domnul preşedinte Ion Frîncu, 
analizând statutul social al membrilor, 
coroborat cu  situaţia socio-economică 
a zonei, trecută şi actuală, constată că 
aproximativ 45% din membri provin din 
mediul rural şi au pensii de agricultor, 
adică  mici, iar pentru aceş t ia 
“reciprocul” reprezintă una din puţinele 
soluţii pentru ca sărbătorile tradiţionale 
să nu fie lipsite de o masă mai 
consistentă şi cadouri simbolice pentru 
nepoţi. Majoritatea se îndatoreazã cu 
1.500 de lei. De fiecare dată, în 

preajma sărbă- 
torilor, numãrul 
pensionarilor care 
vin sã se împru- 
mute la CARP este 
în creştere con- 
siderabilã faţã de 
lunile precedente, 
dublându-se.  
       D o b â n z i l e 

încasate, pe lângă contribuţia lunară de 
3 lei, asigură acordarea de ajutoare 
băneşti nerambursabile membrilor săi, 
respectându-se cu stricteţe prevederile 
legale şi ale Statutului asociaţiei.  

Statutul conferit de Legea 
540/2002 prin care un CARP, pe lângă 
statutul de IFN, dat de Legea 93/2009, 
are posibilitatea să acorde ajutoare 
nerambursabile membrilor săi aflaţi în 
situaţii deosebite, precum bolnavi, cu o 
vârstă înaintată sau singuri, şi 

compensarea parţială a unor servicii 
oferite de asociaţie tuturor membrilor.  

Astfel, în anul 2008, CARP Piteşti a 
acordat 820 ajutoare în valoare de peste 
113 mii lei, din care 341 ajutoare de deces 
în valoare de aproape 100.000 lei, 30 

ajutoare pentru efectuarea tratamentelor 
în valoare de aproape 1.000 lei, 148 
ajutoare sociale în valoare de peste 4.000 
lei, 300 ajutoare în alimente în valoare de 
peste 8.000 lei şi altele. 

C.A.R.P. Piteşti dispune de un club 
într-o sală de 200 de locuri unde se 
organizează diverse activităţi culturale şi 
unde, împreună cu  celelalte organizaţii 
ale pensionarilor, s-au organizat şi se 
organizează momente artistice cu ocazia 
zilelor de 1 Octombrie, 1 Decembrie, 
precum şi serbări date de grădiniţe şi şcoli 
cu prilejul plecării elevilor în vacanţe; la 
toate aceste activităţi au participat un 
număr foarte mare de pensionari, membri 
ai C.A.R.P. Piteşti, persoane vârstnice, 
Corul Veteranilor din Piteşti şi Ansamblul 
artistic ‚‚Armonia’’ din Piteşti. 

În anul 2008, s-au organizat pentru 
membrii săi 6 excursii şi pelerinaje la care 
au participat 560 pensionari, costurile fiind 
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parţial subvenţionate din veniturile 
asociaţiei. 

 Frizeria asociaţiei este ocupată în 
permanenţă, întrucât un tuns costă doar 
2,50 lei iar pensionarii sunt oameni 
ordonaţi şi mândri. 

În sediul Casei funcţionează un 
cabinet de medicină generală şi de 
familie şi un punct farmaceutic Catena. 
 C.A.R.P. Piteşti are o colaborare 
bună cu Consiliul Judeţean Argeş, 
Consiliul Municipal Piteşti, Casa 
Judeţeană de Pensii şi Inspectoratul 
Teritorial de Muncă, Casa Judeţeană de 
Sănătate, Uniunea Judeţeană a 
Pensionarilor Argeş şi asociaţiile de 

pensionari ale militarilor. 
 C.A.R.P. Piteşti îşi desfăşoară 
activitatea cu 12 salariaţi pregătiţi 
profesional să folosească, inclusiv 
calculatoarele de ultimă generaţie care 
au fost achiziţionate de curând, pe care 
s-au instalat aplicaţii de evidenţă şi 
gestiune performante. 
 C.A.R.P. Piteşti a sărbătorit în anul 
2007 împlinirea a 55 de ani de la 
înfiinţare, prilej cu care au fost 
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organizate schimburi de experienţă, atât la 
sediul Casei, cât şi în alte judeţe.  
 Preşedintele Consiliului Judeţean 
Argeş, domnul Constantin Nicolescu a 
înmânat preşedintelui asociaţiei Diploma 
de excelenţă pentru activitatea de succes, 
prestigiu şi înaltă calitate pusă în slujba 
persoanelor vârstnice. 

Din anul 2008, în cadrul C.A.R.P. 
Piteşti s-a format Consiliul consultativ 
alcătuit din reprezentanţii sucursalelor din 
localităţile în care asociaţia are un număr 
reprezentativ de membri şi care au solicitat 
reluarea unor activităţi tradiţionale, ca 
cizmăria şi croitoria, deservite de 
pensionari pentru pensionari şi iniţierea de 
noi servicii ca stomatologie şi consultaţii 
juridice. 

CARP PITESTI 
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 Buhuşi este oraş al judeţului 
Bacău, situat în sud-estul depresiunii 
Cracău-Bistriţa, la 235 de metri 
altitudine, la confluenţa pârâului Români 
cu râul Bistriţa, la 24 kilometri nord-vest 
de  Bacău, cu o populatie de aproximativ 
19.000 de locuitori.  
 Prima atestare documentară apare 
într-o cronică din 14 aprilie 1457, când 
Ştefan cel Mare înaintând spre Suceava, 
a repurtat o victorie decisivă asupra lui 
Petru Aron, în localitatea Orbic (azi 
cartier al oraşului).  
 Începând cu anul 1800 aşezarea 
capătă treptat numele actual, derivat de 
la numele familiei boiereşti Buhuş care 
stăpânea aceste locuri. În anul  1819 a 
fost declarat târg boieresc, iar din anul 

1932 încep să apară primele ateliere 
meşteşugăreşti. A fost declarat oraş în 
anul 1930.  
 Oraşul Buhuşi s-a dezvoltat datorită 
existenţei Fabricii de Postav, care, acum 
o sută şi ceva de ani, era cea mai mare 
din Europa şi aducea venituri 
considerabile localtăţii.  
 Această fabrică există şi astăzi, 
însă în ea funcţionează 18 secţii de 
confecţii dintre care jumătate sunt sub 
patronat italian. Oraşul se zbate la limita 
dintre sărăcie şi decenţă, arătând în 
ultima vreme o uşoară creştere a 
economiei, însă insuficientă pentru ca toţi 
locuitorii să simtă că trăiesc într-un oraş 
adevărat. 

Pe acest fond economico-social vă 
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prezentăm Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor (C.A.R.P.) Buhuşi, care a 
luat fiinţă în anul 1953. 

În prezent îşi desfăşoară activitatea 
în sediul propriu din Buhuşi, strada 
Republicii nr. 11, judeţul Bacău şi într-o 
anexă din comuna Zăneşti, judeţul 
Neamţ. În comuna Zăneşti se află un 
garaj şi o maşină amenajată drept car 
mortuar pentru deservirea solicitărilor din 
zonă. 

Suprafaţa de deservire cu dotările 
existente, cu spaţiile amenajate 
funcţional, pot asigura oricând servicii 
pentru dublul numărului de membri 
existenţi în evidenţa Casei, iar Consiliul 
Director are planuri pentru ca numărul 
membrilor să crească. Sediile sunt dotate 
cu săli de aşteptare, săli pentru 
acordarea de împrumuturi şi casierii 
pentru încasări şi plăţi; la Buhuşi unde 
există sediul central, întreaga activitate 
este deservită de personal calificat 
înregistrată şi monitorizată cu un 

echipament electronic modern existent în 
dotarea Casei. 

 C.A.R.P. Buhuşi a aderat la 

Federaţia Naţională ‚‚Omenia’’ a Caselor 
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România în anul 1999. 
 C.A.R.P. Buhuşi 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. Buhuşi, 
domnul Neculai Vaman, a fost ales în 
această funcţie la data de 11.05.2002. 

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 Director este format din 
vicepreşedinte - domnul Gheorghe 
Beleuz, consilierii, doamna Petruţa 
Radu, domnul  Camillo Pozzi, domnul 
Corneliu Ţipa şi domnul Ion Nistor, 
consilier juridic.  
 Comisia de cenzori are presedinte 
pe domnul Gheorghe Căutişanu. 

Contabilul şef este doamna 
economist Carmen Răchită care se 
subordonează preşedintelui C.A.R.P. 
Buhuşi. 
  Fondul social al celor peste 
20.000 de membri ai Casei este de 
peste 11.000.000 lei.  
 La această dată, Casa este 
organizată pe sucursale, având 6.500 
de membri activi în Buhuşi, iar ceilalţi în 
cele 18 sucursale afiliate din judeţele 
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Neamţ şi Bacău, fiecare dintre ele cu 
casieri proprii şi 2 reprezentanţi care fac 
parte ca membri supleanţi din Consiliul 
Director. Două sucursale funcţionează în 
oraşele Roznov şi Bacău, iar celelalte 16 
în comunele şi satele din judeţele Bacău 
şi Neamţ, care, din punct de vedere 
organizatoric au făcut parte din fostul 
raion Buhuşi. Legătura cu filialele 

comunale şi verificarea activităţii 
acestora se realizează cu ajutorul 
mijloacelor de transport proprii. 
 Membrilor C.A.R.P. Buhuşi li s-a 
pus la dispoziţie un club-bibliotecă cu 80 
locuri pentru petrecerea timpului liber 
care se poate transforma în sală de 
şedinţe pentru 140 de participanţi. 
 De asemenea, Casa are un punct 
medical pentru medicină generală, în 
funcţiune de la data de 15.12.2008, 
precum şi un punct farmaceutic naturist 
PLAFAR. 
 În anul 2008, Casa a acordat 
ajutoare băneşti nerambursabile pe 
bază de cereri şi anchete sociale unui 
număr de 687 de membri în valoare de 
peste  48.000 de lei (calamităţi, 16 
cazuri; pentru cuplurile care au 

sărbătorit 50 de ani de căsătorie, 24 
cazuri; pentru membri care au depăşit 
vârsta de 90 de ani, 93 cazuri). De 
asemenea a acordat ajutoare materiale în 
valoare de 14.600 de lei constând în 
produse alimentare pentru urmaşii celor 
494 de membri decedaţi (pentru care pios, 
vărsăm o lacrimă), ajutoare de deces în 
valoare de 248.600 de lei, cruce şi sicriu 
sociale, acordate gratuit în valoare de 
37.760 de lei, compensarea a 70% din 
valoarea transportului decedaţilor cu cele 
3 care mortuare. S-au mai acordat 
ajutoare constând în compensarea 
biletelor de tratament în staţiunile 
balneoclimaterice la un număr de 130 de 
membri în valoare de 6.300 de lei. 
 În cadrul C.A.R.P. Buhuşi funcţionează 
un atelier de tâmplărie, echipat cu dispozitive 
moderne, precum şi cu o sală de lăcuire. Aici 
se execută diferite lucrări solicitate de 
membri, precum şi confecţionarea de cruci şi 
sicrie sociale şi speciale acordate membrilor. 
De asemenea, Casa are atelier de coafură-
frizerie şi atelier de cizmărie, unde practică 
reduceri la manoperă de 35% pentru membrii 
C.A.R.P. 

Magazinul social şi cel de pompe 
funebre sunt aprovizionate foarte bine şi 
asigură produse fără adaos comercial, iar 
serviciile funerare sunt asigurate non-stop. 
 Activităţile cultural-educative şi 
artistice desfăşurate cuprind acţiuni 
organizate în cadrul Clubului şi Bibliotecii 
(concursuri de şah de 4 ori pe an cu 
membri din alte C.A.R.P.-uri din ţară), 
excursii efectuate săptămânal, cu mijlocul 
de transport propriu (microbuz de 17 
locuri), pentru membrii Casei cu reducere 
de 70%. 
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Şi în această parte a ţării, soluţia 
sigură pentru ca cei mai mulţi dintre 
pensionari să poată avea o bătrâneţe 
liniştită şi sărbători mai îmbelşugate 
este împrumutul. Pensionarii plătesc 
lunar de-a lungul anului pentru a avea 
o masă mai bogată de Crăciun sau de 
Paşti. De asemenea, este şi singura 
posibilitate de a-şi plăti la timp 
impozitele pe terenuri, pe case sau 
apartamente. Din această cauză, 
numărul celor care solicită împrumuturi 
de la Casă este tot mai mare de la un 
an la altul. 

Compensările prezentate până 
acum se pot realiza din contribuţii dar 
şi din veniturile realizate din dobânzile 
la împrumuturi.   

Consiliul Director, Comisia de 
Cenzori şi Contabilul Şef caută 
permanent soluţii pentru a menţine 
echilibrul între încasări şi plăţi, fără a 
neglija protecţia socială a tuturor 
membrilor, inclusiv prin sporirea 
fondului social al fiecărui membru, din 
profitul de aproximativ 5 miliarde lei 
vechi, obţinut anual. 

Având un capital social 
semnificativ, au folosit împrumuturile 
fără programare şi reducerea 
dobânzilor la împrumuturi (în prezent 
ele sunt de 4%, 6%, 10% şi 12%) ca 
metode pentru creşterea rulajului de 
2,2 ori şi realizarea de venituri cu care 
au fost achitate ajutoarele sociale, 
toate cheltuielile şi impozitele şi 
realizarea de investiţii cu valoare de 
patrimoniu, printre care sunt de 
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evidenţiat construirea gardului asociaţiei cu 
parcare şi acces pietonal, construirea unui 
garaj şi cumpărarea unui microbuz în valoare 
de 166 mii lei. 

Activitatea Casei este asigurată de un 
număr de 49 salariaţi, toţi cu carte de muncă, 
din care 20 salariaţi cu normă întreagă de 
timp, iar 29 salariaţi cu normă de timp 
fracţionat. 

C.A.R.P. Buhuşi apreciază că data de 5 
noiembrie 2005 este cel mai important 
eveniment din viaţa şi activitatea sa. La 
această dată s-au sărbătorit 50 de ani de la 
înfiinţare şi s-a sfinţit sediul extins, prilej cu 
care au fost organizate şi s-au desfăşurat 
numeroase şi atractive activităţi, cu invitaţi de 
la multe alte CARP-uri din ţară. 

De-a lungul timpului, o serie de 
personalităţi, printre care şi primvicepre- 
şedintele Federaţiei Naţionale « OMENIA », 
domnul Ion Aciubotăriţei, a contribuit la  
creşterea rolului şi importanţei Casei de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor Buhuşi în viaţa 
comunităţii noastre.  De asemenea, trebuie 
menţionat aportul deosebit al domnului inginer 
Vasile Zaharia, viceprimar al oraşului Buhuşi 
la proiectarea, construirea, extinderea şi 
consolidarea sediului asociaţiei. 
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 Municipiul Timişoara, reşedinţa şi 
cel mai mare oraş al judeţului Timiş,  
atestat documentar de aproape 800 de  
ani (1212),  este al treilea oraş din 
România cu o populaţie de peste 
340.000 de locuitori. 
 Timişoara este situată în sud-
estul câmpiei Tisei, în zona de divagare 
a râurilor Timiş şi Bega, apele celor 
două râuri formând aici un ţinut foarte 
mlăştinos şi frecvent inundat. Locali-
tatea s-a dezvoltat într-unul din puţinele 
locuri pe unde se puteau trece 
mlaştinile.  Decisiv pentru îmbunătăţi-
rea terenului a fost construirea Canalu-

lui Bega începând cu 1728 şi asanarea 
completă a mlaştinilor din împrejurimi. În 
schimb, terenul de pe raza oraşului 
moşteneşte o pânză freatică aflată la o 
adâncime de numai 0,5-5m, factor care nu 
permite construirea edificiilor înalte.  
 Ora locală este în avans cu 1h 25 
min 8 sec faţă de ora meridianului 0, dar se 
află în întârziere cu 34 min 52 sec faţă de 
ora oficială a României.  
 Timişoara s-a afirmat ca puternic 
centru economic în secolul XVIII, o dată cu 
instalarea administraţiei habsburgice. Colo-
nizarea cu germani, diversitatea etnică şi 
religioasă, reconstrucţia cetăţii dar şi siste-
mul legislativ favorabil proprietăţii private, 
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au determinat formarea unui puternic 
ţesut de meşteşugari şi comercianţi, 
constituind pentru mai bine de 200 de 
ani secretul dezvoltării economice de 
aici. Când Revoluţia industrială a 
început să se manifeste, Timişoara 
prezenta toate condiţiile favorabile pen-
tru adoptarea ei. Rând pe rând au fost 
introduse cele mai moderne inovaţii ale 
vremii. Micile ateliere meşteşugăreşti 
au lăsat locul industriei mici şi mijlocii.  

 Un al doilea atu important a fost  
Canalul Bega. Acesta a constituit un 
avantaj competitiv necesar dezvoltării 
comerţului, permiţând traficul de mărfuri 
pe apă, legătura pe Dunăre şi comerţul 
atât cu Europa dar şi cu restul lumii, 
prin porturile de la Marea Neagră.          
În 1857, la Timişoara, a ajuns şi calea 
ferată completând astfel toate pre-
misele necesare dezvoltării economiei 
industriale moderne. 

 După naţionalizarea din 1948, Ti-
mişoara a fost masiv industrializată, ur-
mărind însă criterii diferite de dezvol-
tarea precedentă. Au fost creaţi coloşi 
industriali în diverse domenii, în special 
în domeniile industriei chimice şi me-
canice, coloşi a căror forţă de muncă a 
fost furnizată prin migrarea masivă a 
populaţiei rurale din zonă şi din restul 
ţării.  

 După schimbarea regimului 
comunist, în ciuda declinului unor ra-
muri economice tradiţionale, înlocuite 
de noi ramuri moderne, sectorul indus-
trial din Timişoara continuă să furnizeze 

peste 3% din producţia industrială na-
ţională. Caracteristic economiilor de piaţă 
avansate, sectorul serviciilor acoperă un 
procent tot mai mare din economia timi-
şoreană. 

 Casa de Ajutor Reciproc a Pension-
arilor Timişoara a fost înfiinţată  prin libera 
asociere a pensionarilor din Timişoara şi 
localităţile învecinate în 1952 în baza De-
cretului 204/1951. 
 CARP Timişoara este o organizaţie 
cu caracter civic, persoană juridică de 
drept privat cu caracter nepatrimonial, ne-
guvernamentală, apolitică, cu scop de cari-
tate, de întrajutorare mutuală şi de asis-
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tenţă socială. 
 Din anul 2005 CARP Timişoara 
este înscrisă în registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor la Judecătoria Timişoara. 
Funcţionează în baza Legii 540/2002, 
O.G. 26/2000,  Legii 93/2009 şi a statu-

tului propriu aprobat de Adunarea Gene- 
rală. 
 În 16 octombrie 2000, C.A.R.P. Ti-
mişoara a aderat la Federaţia Naţională   
OMENIA a CARP-urilor din România. 
 Organele de conducere ale aso-
ciaţiei sunt Adunarea Generală, Consiliul 
Director şi Preşedintele. Consiliul Direc-
tor este organul colectiv de conducere şi 
administrare a asociaţiei, el asigurând 
punerea în executare a hotărârilor adu-
nării generale şi a propriilor decizii. Con-
siliul Director se întruneşte săptămânal 
şi ori de câte ori este nevoie. Şedinţele 
sunt conduse de către preşedintele aso-
ciaţiei, care este şi preşedintele  Consi- 
liului Director. 
 Desfăşurarea activităţii asociaţiei  
este asigurată de 19 salariaţi cu contract 
de muncă precum şi de personal cu con-
venţii civile şi contracte de mandat. 
 Obiectivul principal al CARP Timi-

şoara este întrajutorarea membrilor prin 
asigurarea de servicii, sprijin material şi 
organizarea de activităţi pentru petrecerea 
timpului liber într-un mod cât mai plăcut. 
 În prezent numărul membrilor este 
de cca.16.000, fondul social al acestora 
fiind de peste 5.700.000 lei. 
 De  la înfiinţarea sa, asociaţia a 
funcţionat în spaţii închiriate de la Primăria 
Municipiului Timişoara, până în decembrie 
2002, iar de la această dată îşi desfăşoară 
activitatea în noul sediu din Timişoara, 
Calea Bogdăneştilor nr. 4, sediu construit  
exclusiv prin contribuţia proprie a mem-
brilor CARP. Asociaţia mai deţine încă 
două imobile în Timişoara, unul în Deta şi 
o casă de odihnă în staţiunea Buziaş. 
Valoarea imobilizărilor corporale se ridică 
la peste 3.016.000 de lei. 
 Centrele de activitate sunt reparti-
zate în următoarele localităţi: Timişoara, 
Buziaş, Deta, Sânnicolaul Mare, Recaş, 

Gătaia, Ciacova, Jimbolia, Şag, Dudeştii 
Vechi şi Săcălaz. 
 Obiectivele şi activitaţile CARP Timi-
şoara sunt: 
- acordarea de împrumuturi cu dobânzi 
avantajoase; 

“Imită-l pe harnicul bogat, nu pe leneşul sărac” 
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- acordarea de ajutoare băneşti neram-
bursabile membrilor cu venituri mici 
precum şi pentru tratamente, spitalizări, 
protezări, analize medicale; 
-   acordarea de ajutoare de deces; 
- participarea la activităţi cultural-
artistice în cadrul clubului, bibliotecii, 
cenaclului, corului şi ansamblului folclo-
ric; 
- participarea la excursii subvenţionate; 
- acces la cabinetele medicale din in-
cinta CARP; 
- cazare la vila Buziaş. 
 În cursul semestrului I 2009 s-au 
acordat împrumuturi, în valoare de circa 
2.150.000 de  lei, unui numar de 1585 
membri, dobânzile percepute fiind între 
8-16% iar plafonul maxim de 7.000 de 
lei. Plăţile împrumuturilor s-au efectuat 
în maxim 5 zile de la data depunerii so-
licitărilor. 
 În aceeaşi perioadă au fost acor-
date un număr de 800 de ajutoare 
nerambursabile, ajutoare pentru trata-
mente, spitalizări, protezări şi analize în 
valoare de cca. 60.000 de lei. 
 Valoarea ajutoarelor de deces 
acordate în aceeaşi perioadă a fost de 
cca. 170.000 lei. 
 Activitatea financiar contabilă a 
CARP Timişoara este informatizată 
complet, sistemul asigurând prelu-
crarea datelor în conformitate cu regle-
mentarile contabile aplicabile, controlul 
şi păstrarea acestora pe suporturi 
tehnice. 

 Excursiile la care participă membrii 
CARP se efectuează cu microbuzul pro-
priu, costul acestor excursii fiind de cca. 
29.000 de lei, CARP subvenţionând aceste 
excursii în procent de 50-75%. Numărul 
participanţilor la excursii în primul semestru 
al a.c. a fost de  cca. 350. 
 Periodic, corul CARP Timişoara a 
prezentat programe la căminele de bătrâni 
din Timişoara, Ciacova şi Jimbolia şi 
sustine spectacole cu ocazia festivităţilor 
de la sediul CARP, aceasta fiind una din 
multiplele activităţi de socializare. 
 Pentru membrii CARP Timişoara 
funcţionează cenaclul literar “Alexandru Je-
beleanu”, în care, lunar, se dezbat tematici 
literare ale poeţilor români şi străini precum 
şi prezentarea de creaţii proprii ale mem-
brilor la care participă frecvent personalităţi 
ale artei şi culturii timişorene. 
  Formaţia de muzică populară, compusă 
din solişti şi instrumentişti cu renume, prezintă 
periodic spectacole la întâlnirile din cadrul 
CARP precum şi în localităţile Buziaş, Sânni-
colaul Mare sau Ortişoara, unde autorităţile 
locale pun la dispoziţie spaţiul necesar. 
 În cadrul clubului CARP îşi petrec 
timpul liber zlinic, cca. 100 de membri, care 
participă la jocuri de sah, remy şi table sau 
citesc presa locală. 
 Pentru îmbunătăţirea asistenţei medi-
cale a membrilor, în sediul CARP Timi-
şoara funcţionează un număr de şase cabi-
nete medicale - medicină de familie, in-
terne-cardiologie, laborator, stomatologie, 
audiometrie, fizioterapie - deservite de 
cadre medicale cu înaltă calificare.  
 În primul semestru al acestui an, la 
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Valoarea  acestor lucrări este de cca. 
200.000 de lei, acestea urmând a fi fina- 
lizate şi puse în funcţie la sfârşitul lunii oc-
tombrie 2009. 
 Permanent, CARP Timişoara îşi pro-
pune să îmbunătăţească activitatea aso-
ciaţiei prin ridicarea nivelului acţiunilor în-
treprinse şi adoptarea de noi obiective 
care să sporească încrederea membrilor 
în scopul de întrajutorare a pensionarilor. 
 
Mai multe informaţii puteţi primi de la Preşed-

intele CARP Timişoara, domnul Mihail Pungă,  
sunând la 0256-259.870 sau  la 0256-242.665. 
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aceste cabinete, au fost consultaţi gra-
tuit sau cu tarife 
reduse un număr 
de cca. 900 mem-
bri.  
La sfârşitul anului 
2007 a fost reabili-
tată şi dată în 

funcţiune Casa de 
odihnă din staţiunea 
Buziaş, compusă 
din 16 camere cu 
câte 2 paturi, baie şi 
TV fiecare, în care 
îşi pot petrece tim-
pul liber membri CARP. La această vilă 
se asigură membrilor CARP Timişoara 
cazare gratuită 6 zile iar pentru perioade 

mai lungi se percep tarife reduse. 
 Prin pliantul de mai jos este 
prezentată vila de la Buziaş. 
 În cursul acestui an, prin contribu-
ţia directă a membrilor CARP s-au de-
marat lucrările de supraetajare a terasei 
sediului în vederea dezvoltării numărului 
de cabinete şi specialităţi medicale ne-
cesare persoanelor de vârsta a treia. 
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PARTENERII NOŞTRI 

 
„REDESCOPERIM 

SUNETELE“ 
 R o m S o u n d  S R L , 
specializată în domeniul 
protezelor auditive a lansat un 
program social de informare a 
populaţiei din toate judeţele 
ţării cu privire la importanţa 
a u z u l u i ,  t e s t a r e a  ş i 
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 beneficieze la sediul 
propriu de testarea şi 
consilierea celor cu deficienţe 
de auz. 
 

Apelaţi redacţia pentru 
detalii! 

 Vă spuneam acum trei luni despre pro-
punerea Rom Sound SRL privind constituirea 
de parteneriate cu asociaţiile noastre. 
 Vă prezentăm câteva dintre primele          
realizări ale acestor parteneriate. 
 CARP Timişoara are înfiinţat deja un cabi-
net specializat (imaginea alăturată). 
 La CARP OMENIA  Bucureşti, CARP Cluj, 
CARP Baia Mare, CARP Bârlad, săptămânal, 
medicul specialist, cu aparatura necesară, sta-
bileşte deficienţa de auz a fiecărui solicitant iar 

consilierul Rom Sound, în-
tocmeşte documentaţia pentru 
procurarea gratuită a aparatului 
auditiv, cu sprijinul financiar al 
Caselor Judeţene de Sănătate. 

 “Efortul” CARP constă în a convoca posi-
bilii beneficiari ai acestui serviciu, la locul şi 
data stabilite împreună cu reprezentanţii Rom 
Sound. Beneficiile se înscriu la capitolul 
“servicii socio-medicale în folosul membrilor”. 
 Sunaţi-o pe Melania,  la 0757.049.858 sau 
la redactie. 



SFATUL MEDICULUI 
Infecţii respiratorii în sezonul rece - gripa 
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În sezonul rece vârstnicii reprezintă o 
categorie foarte expusă la infecţii virale 
care afectează căile respiratorii, mani-
festate fie prin simple răceli (guturai) sau 
prin forma cea mai severă, gripa. 

Cum se manifestă? 
Manifestările comune ale răcelilor 

banale cât şi ale gripei sunt: nas înfun-
dat, secreţie nazală apoasă, tuse seacă, 
durere de cap, răguşeală, dureri în gât. 
Gripa are în schimb şi manifestări toxice 
generale mai grave: dureri musculare 
generalizate, dureri articulare, febră 
peste 38oC timp de 3-4 zile, dureri de 
cap foarte puternice, epuizare fizică 
severă, lipsa apetitului. De obicei vinde-
carea în cazuri necomplicate intervine în 
1-3 săptămâni, însă în cazurile complicate 
cu bronhopneumonii, otite, meningo-
encefalite, dezechilibre ale bolilor cardio-
vasculare preexistente - necesită spitali-
zare obligatorie şi tratament mai complex 
şi de durată mai lungă. 

Cum se transmite? 
În general, gripa se transmite prin 

strănuturile şi accesele de tuse ale unei 
persoane care elimină particule infectate 
în aer. Dacă inspiram acest aer este 
foarte posibil să ne infectăm şi noi. 

Indirect, ne putem infecta şi prin 
obiecte de igienă proaspăt contaminate 
de către persoane bolnave: batiste, 
prosop, veselă. 

Frigul şi vremea umedă favorizează 
răspândirea infecţiei, prin aglomerarea 
oamenilor în spaţii publice închise 
(mijloace de transport, magazine etc). 

Cum se previne? 
Ce mai eficientă metodă de prevenire 

este vaccinarea antigripală în fiecare 
toamnă, vârstnicii cu boli cronice având 
indicaţie deosebită pentru vaccinare. 
 Trebuie avut în vedere că vaccinul 

are nevoie de aproximativ 14 zile 
pentru a oferi cea mai bună protecţie 
şi că el nu ne apară de alte răceli 

mai uşoare ce pot apărea în sezonul 
rece. Singurele contraindicaţii sunt aler-
gia la proteinele din ouă şi orice stare de 
infecţie acută. 

Măsurile generale pentru a ne proteja 
de infecţia cu gripă şi alte răceli sunt: 

-păstrarea unei igiene corporale rigu-
roase cu spălarea frecventă a mâinilor, 
mai ales după suflarea nasului sau con-
tactul cu persoane bolnave; 

-evitarea pe cât posibil a aglomerărilor 
umane şi a contactului cu persoane 
despre care ştim că sunt răcite; 

-evitarea automedicaţiei şi prezentarea 
la medic de la primele semne de boală; 

Izolarea omului bolnav dintr-o familie 
(fie că este adult sau copil) într-o cameră 
bine aerisită, încalzită la 24-26oC şi limi-
tarea pe cât posibil a contactului pre-
lungit cu acesta. 

Cum se tratează? 
Formele comune se tratează la domici-

liu cu antitermice (paracetamol, algocal-
min), hidratare corespunzătoare (cea-
iuri), aport de vitamina C (lămâie), 
decongestionante nazale. Antibioticele nu 
se iau decât în caz de febră prelungită şi 
numai la indicaţia medicului. 

Prelungirea manifestărilor peste 7 zile           
sau agravarea stării generale impun un 
consult medical urgent şi în funcţie de 
situaţia evaluată de medicul de familie -
se necesită spitalizare cu susţinerea func-
ţiilor vitale (respiratorie 
şi cardiovasculară). 

 
Medic specialist geriatrie 

gerontologie, 
  Dr. Laura-Eleni  Nedelescu 



 Obiectivul principal al 
fiecărei case (CARP) în această 
situaţie este orientarea întregii 
activităţi în direcţia menţinerii şi 
consol idă r i i  patr imoniu lu i 
(mijloace fixe şi circulante) pen-
tru a putea depăşi eventualele 
influenţe negative transmise de 
macrosistemul economico-
financiar. 
 Atingerea acestui obiectiv, 
presupune din punct de vedere 
teoretic, luarea unor măsuri 
eficiente în plan organizatoric şi 
în plan financiar care să permită 
posibilitatea realizării unor 
acumulări de fonduri financiare 
pentru a fi folosite în depăşirea 
unor situaţii limită. 
 A n a l i ş t i i  e c o n o m i c i 
apreciază că în perioadele de criză 
(recesiune), câştigă cei care 
acumulează (achizitionează active)  
şi pierd cei care angajează 
cheltuieli pe termen scurt, care nu 
sunt absolut necesare. 
 Aşa, spre exemplu, 
perioada de criză este prielnică 
achiziţionării de locaţii, mai ales 
pent ru  CARP-ur i le  care 
funcţionează în spaţii închiriate. 
 Cu toate că nu există 
suficientă experienţă în domeniu 
şi având în vedere faptul că 
sistemul macroeconomic al ţării 
se manifestă de cele mai multe 

ori “atipic” faţă de unele 
precepte ş i  teor i i 
economice standard, 
datorită şi “crizei de 
incompetenţă”, totuşi 
putem anticipa cu 
“rezervele de rigoare” 
unele efecte negative 
care pot afecta parţial 
sau în ansamblu, 
activitatea CARP-urilor. 
 Pentru a putea 
urmări cu mai multă 

rigoare şi a interveni operativ la eventualele 
reacţii de instabilitate şi dezechilibre ale 
sistemului economico-financiar, previzibile pentru 
sfârşitul anului 2009 şi în continuare, este util ca 
la nivelul fiecărui CARP să se întocmească un 
program, în funcţie de situaţia concretă, care, 
orientativ ar putea fi structurat pe următoarele 
activităţi principale: 
Conducere şi organizare 
 -limitarea temporară a activităţii CARP-
urilor, la nivelul parteneriatelor angajate până în 
prezent; 
 -preluarea de noi proiecte numai în măsura 
în care acestea nu solicită contribuţii financiare 
importante din partea CARP-urilor; 
 -blocarea fondului de salarii la nivelul anului 
precedent iar eventualele suplimentări de posturi 
ce se justifică să fie aprobate concomitent cu 
reducerea altora, şi cel mult în limita fondului de 
salarii existent; 
 -acordarea de stimulente băneşti (prime şi 

PROGRAM 
minimal, orientativ, cu privire la unele măsuri  

ce pot fi luate în perioada de criză 
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diferite sume în bani cu ocazia unor 
evenimente) să se facă în funcţie de 
performanţă şi numai dacă situaţia financiară 
a CARP-urilor, permite, respectiv există 
fonduri disponibile; 
 -revederea ori de câte ori este cazul a 
politicilor referitoare la acordarea împrumuturilor 
şi a dobânzilor practicate, precum şi luarea 
măsurilor corespunzătoare pentru protejarea 
disponibilitaţilor la depozitele  aflate în bănci, în 
funcţie de politica financiară a BNR şi de reacţia 
băncilor faţă de dobânda de referinţă şi 
fluctuaţiile cursului LEI - EURO. 
 -diminuarea tuturor cheltuielilor prin 
acţiuni concrete care să conducă la 
optimizarea consumurilor (utilităţi, carburanţi,  
materiale de întreţinere şi gospodărie etc.) şi 
înlăturarea risipei prin responsabilizarea 
fiecărui angajat; 
 -analizarea critică a cheltuielilor efec-
tuate cu funcţionarea sucursalelor (centre de 
activitate sau nuclee la unele dintre CARP-
uri) şi menţinerea numai a celor care se 
justifică; 
 -optimizarea transporturilor cu alimen-
te şi alte produse la magazinele sociale din 
sucursale şi diminuarea stocurilor în scopul 
deblocării de fonduri băneşti; 
Resurse umane 
 -analiza critică a organigramei de 
funcţiuni în scopul dimensionării corecte a 
acesteia; 
 -reanalizarea fişei fiecărui post înca-
drat, urmărind necesitatea şi încadrarea cu 
lucrări pe toată durata timpului prevăzută în 
contract (convenţie); 
 - revederea f iecă ru i  cont rac t 
(convenţie) pentru a verifica dacă preve-
derile stabilite iniţial corespund cu situaţia 
actuală; 

Financiar-contabil  
-construirea bugetului pe anul următor 
prin echilibrarea cheltuielilor cu 
veniturile, astfel încât acestea să 
asigure la sfârşitul anului, crearea unui 
fond de rezervă (provizion) - pentru 
riscuri financiare - dimensionat în 
funcţie de posibilităţi şi gradul de risc, 
pe baza unor indicatori specifici, care 
să fie folosit în situaţii neprevăzute; 
 -calcularea corectă (conform 
legislaţiei în vigoare) şi virarea la 
termenele  prevăzute a impozitelor, 
contribuţiilor şi taxelor, pentru a evita 
plata unor amenzi şi penalizări; 
 -definirea şi introducerea în 
situaţiile financiare lunare a unor 
indicatori calitativi specifici care să 
permită îmbunătăţirea activităţii de 
analiză în perioada de criză; 
 -eficientizarea activitaţii de 
control financiar preventiv în toate 
sectoarele şi la toate nivelele, pentru 
limitarea fraudei financiare; 
 -urmărirea atentă a măsurilor 
luate de Guvern pe linie de legislaţie în 
domeniu şi adaptarea (actualizarea) 
operativă a propriilor acte normative. 
 Deoarece elementele prezentate nu 
pot fi considerate limitative şi cu atât mai  
mult obligatorii, ci reprezintă numai un 
suport minimal orientativ, este de aşteptat 
ca acesta să fie completat şi actualizat şi 
cu alte prevederi concrete din 
compartimentele funcţionale în măsura în 
care anumite hotărâri luate de către  
instituţiile specializate ale statului 
afectează activitatea CARP-urilor. 
 Cenzorul şef al Federaţiei, 
      Ec. Cicerone Olivo 
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• Orice orgoliu şifonat îşi poate reveni, mai 
mult sau mai puţin uşor, cu excepţia celui 
pe care ţi-l calci singur în picioare. 

 
• Descoperind muntele, omul a înţeles ce 

înseamnă să fii pe culme. Dar, odată ajuns 
sus, i-a văzut tot mai mici pe cei rămaşi 
jos. 

 
• Pământul este un superb exemplu de al-

truism: de pe urma marii lui împărţeli, 
beneficiem cu toţii. 

 
• Speranţa este uneori, un alt nume care se 

dă răbdării. 
 
• Trăim vremuri paradoxale: un prieten se 

păstrează cu atât mai mult cu cât îl vezi 
mai rar. 

 
• De obicei, un om plin de el are un suflet 

gol. 
 
• Nimic din ceea ce este omenesc nu-mi 

este străin. Dar cu unele aspecte mă ruşi-
nez, totuşi. 

 
• Cea mai veche invenţie a omenirii este 

păcatul. 
 
• Căsătorindu-se, unii obţin în sfârşit singu-

rătatea. 
 

• Prostia poate fi percepută şi cu or-
ganele de simţ; dacă nu se vede, se 
simte, totuşi. 

 
• Dacă faci un bine, uită-l imediat! Este 

mult mai eficient decât să fii dezam-
ăgit de ingratitudine. 

 
• Este o dovadă a inteligenţei dacă ai 

puterea să râzi şi de lucrurile care te 
afectează. 

 
• De obicei, gălăgia este apanajul ce-

lor care nu prea au ce spune. 
 
• Dincolo de nuanţe, răul poate câştiga 

şi atunci când binele nu reac-
ţionează. 

 
• Cea mai mare tragedie a lumii are 

trei personaje: Eva, şarpele şi mărul. 
 
• Fiecare bărbat este şef la el acasă. 

Din cauza asta petrece puţin timp 
acolo. 

 
• Pentru oameni nepotriviti nu există 

locuri potrivite. 
 
• Cel mai mare şi soclicitat birou de re-

laţii cu publicul se află la uşa raiului. 
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Vorbe… Vorbe... 

de M. D. Popa 



 Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune: 
“Necunoaşterea Sfintelor Scripturi este 
pricina tuturor relelor”. Astăzi mai mult ca 
oricând, oamenii nu prea au timp să mai 
deschidă carţile şi nici nu au la îndemână 
această carte care este Biblia. Unii o caută, 
o găsesc, o cumpară, dar o lasă uitată în 
raftul bibliotecii ca fiind cuprinşi de grijile 
zilnice lumeşti. Acesta este războiul nevă-
zut al duhului necurat şi care nu se lasă în-
frânt decât prin dragostea pe care trebuie 
să o arătăm pentru Hristos şi învăţăturii 
acestuia. 
 Pentru aceasta trebuie să venim cât 
se poate de des în casa Domnului - 
Biserica lui Hristos - şi să deschidem ure-
chile trupului şi ale sufletului pentru a ne 
împărtăşi cu apa vie ce izvorăşte din în-
văţătura Mântuitorului Iisus Hristos. Ne mai 
spune Sfântul Ioan Gură de Aur: “Că nu 
este cu putinţă să nu ne mântuim neîndul-
cindu-ne de citirea duhovnicească a Sfintei 
Scripturi”. 
 De asemeni, Sfântul Ioan Scăraru ne 
încredinţează că citirea Cărţilor Sfinte ne 
luminează şi ne adună mintea, iar năra-
vurile ni le înfrânează. Mai apoi Sfântul 
Efrem Siru spune: “Că precum trâmbiţa în 
vreme de război, deşteaptă vitejia eroilor 
împotriva inamicului, aşa şi Sfânta Scrip-
tură trezeşte pe creştini, îmbărbătându-i 
împotriva patimilor”. 
 Noi cei care trăim aceste vremuri 
cumplite de criză morală, politică, 
economică, ar trebui să ne gândim aşa 
cum spune istoricul Rufin la marii Sfinţi ai 
pustiei, care trăind acolo, cugetau tot timpul 
asupra Sfintelor Scripturi. 
 Dacă în acele vremuri demult apuse, 

Cuvinte care zidesc 

Page 47 OMENIA 

se punea problema astfel, de ce noi cei 
de astăzi, asaltaţi din toate părţile de 
necazuri, primejdii şi vicleşuguri, nu ne 
aplecăm cu mai mult sârg şi dragoste 
asupra Sfintelor Scripturi? 
 Dacă vom cunoaşte mai bine cu-
vântul lui Dumnezeu nu ne vom mai ră-
tăci în drumul mântuirii noastre. 
 Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui 
Dumnezeu miluieşte-ne pe noi păcăto-
şii. 
 Să ştiţi că smerenia pe mulţi, fără 
nicio osteneală, i-a mântuit, precum 
vameşul şi fiul cel rătăcit. 
 Nevoieşte-te cât poţi de mult în 
smerenie căci aceasta este sporirea 
adevărată a sufletului. 
 Un leac împotriva slavei deşarte 
este acela de a avea mereu în faţa 
ochilor păcatele noastre, iar Rugăci-
unea este plugăria sufletului. 
 

 Prof. Preot Vasile Berlic 
 Vicepreşedinte  

la CARP Roşiorii de Vede 
 



PAMFLET 

Page 48 Nr. 2 anul 1 

 

PERFIDUL 
 

De când ne conduci, mereu ne-ai păcălit 
Bugetul l-ai impărţit şi s-a votat cum ai dorit. 
Comisia permanentă, obosită şi indiferentă, 
Credea că are în faţă o persoană competentă. 
 
Din baza de date de la CARP-uri ai luat 
Şi o organizaţie, pe jumătate fantomă, ai creat, 
Ai adunat şi câteva CARP-uri în jurul tău 
Încercând să te pui bine cu bunul Dumnezeu. 
 
Bătrânii păcăliţi de tine măi Baroane 
Sunt tare dezamăgiţi că ai crezut că au coarne 
Aşteptăm în fiecare an de 1 Octombrie un bonus 
Dar vai, banii, au satisfăcut doar al tău tonus. 
 
Baroane, deşi iţi ştim gândul comunist 
Nu credeam că te inchini doar la Anticrist. 
Ai ultima şansă pe care ţi-o dă Dumnezeu 
Retrăgându-te, să faci bine celor din leatul tău. 
 
Lasă cât mai repede locul altora, mai bine 
Mai vrednici, mai tineri şi mai lucizi decât tine, 
Care au sufletul curat şi de fapte nepătat 
Că bătrânii doar atât mai au de sperat. 
 

 George Rădeşteanu – pensionar 
 

Aşteptăm dreptul la replică al celor care “intâmplator” se simt vizaţi. 

• Intuiţia este o 
calitate a femeii 
care o ajută să-şi 
contrazică 
bărbatul înainte 
ca acesta să 
apuce să 
deschidă gura. 

Miguel De Cervantes 

• Când la fruntea 
înaltelor statui nu 
poţi ajunge, le 
aşterni coroane 
la picioare. 

Propertius 

• Păzeşte-te de 
mincinosul care 
amestecă şi 
puţin adevăr în 
minciunile lui. 

Alexandru Vlahută 

• Alcoolul omoară 
încet-încet ... nu 
contează, nu mă 
grăbesc. 

 Fletcher 

• Munca nu a 
omorât niciodată 
pe nimeni... dar 
de ce să rişti? 

John Berger 

• Nu rupe firul 
unei prietenii, 
căci, chiar dacă 
îl legi din nou, 
nodul rămâne. 

Antoine de Saint Exupery 

Vorbe alese 


