
 Acum la sfârşit de an, când facem o 
analiză retrospectivă asupra evenimentelor 
la care am fost autori sau am participat 
putem afirma că perioada a fost grea, mar-
cată de criza financiară şi economică peste 
care s-au suprapus criza socială şi morală 
din societatea românească şi chiar de com-
petenţă profesională. 

În acest context putem aprecia că 
Federaţia Naţională “OMENIA” şi Casele de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România au jucat un rol deosebit în viaţa 
celor peste 1.300.000 de membri, persoane 
vârstnice care au beneficiat de serviciile 
oferite, împrumuturi cu dobânzi avanta-
joase, asistenţă socială şi medicală, repa-
raţii de bunuri personale prin ateliere, pro-
duse alimentare prin magazinele sociale 
(economat) activităţi culturale şi artistice în 
centrele de zi şi cluburile proprii, excursii şi 
pelerinaje, servicii funerare etc. 

Anul 2009 a scos în evidenţă mai mult 
decât oricând, dacă mai era nevoie, faptul 
că persoanele vârstnice nu mai pot apela la 
serviciile bancare, că veniturile lor îi si-
tuează în categoria persoanelor fizice neeli-
gibile pentru un împrumut. De aceea, în 
vreme de criză, tot mai multe persoane îşi 
îndreaptă atenţia către noi, se înscriu ca 
membri, participă la activităţile pe care le 
organizăm şi beneficiază de oferta noastră. 

Într-o societate profund divizată, în 
care rănile se adâncesc în loc să se vin-
dece, orgoliile devin tot mai vizibile, iar lupta 
politică în loc să reflecte dezvoltarea de-
mocraţiei se desfăşoară cu încrâncenare 
exagerată. 

Societatea românească a demonstrat 
că încă nu este pregătită să ofere ge-

neraţiei a treia, condiţii decente de viaţă 
pentru a-şi satisface nevoile de trai ma-
teriale şi spirituale după zeci de ani de 
muncă. 

Noua lege a pensiilor, aşa cum a 
fost prezentată în proiect, în ultima vari-
antă cunoscută publicului larg, nu ne 
oferă nici o speranţă privind îmbunătăţi-
rea sau măcar menţinerea nivelului de 
trai actual, care pentru 47% dintre noi 
este sub limita unei vieţi decente. 

Decuplarea punctului de pensie de 
salariul mediu brut ne lasă să înţelegem 
că iar vom fi generaţie de sacrificiu pe 
motivul plăţii datoriei externe, aşa cum 
am fost şi ca salariaţi în vechiul regim, 
pe acelaşi motiv. 

Vă îndemn, în continuare să dăm 
dovadă de solidaritate, să îi chemăm pe 
toţi cei apropiati care încă nu sunt mem-
bri să ni se alăture, deoarece “unde-s 
mulţi, puterea creşte” deci şi capacitatea 
de rezolvare a problemelor generaţiei 
noastre, de ajutorare a celor aflaţi în ne-
voi, să le redăm speranţa celor care au 
pierdut-o, care acum au nevoie de noi, 
pînă nu este prea târziu. 

Acum la începutul iernii, cu prilejul 
sărbătorilor noastre cele mai dragi, Naş-
terea Domnului, Anul Nou şi Boboteaza 
vă urez multă sănătate şi fericire, zile 
senine şi liniştite lângă cei dragi şi ap-
ropiaţi inimii dumneavoastră, alături de 
tradiţionalul “La Mulţi Ani!” 

 

Ing. Gheorghe Chioaru 

Preşedintele Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” a CARP-urilor din Romania 
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  C r i z a  
financiară, economică, socială, morală …şi speranţă 



Problema pensiei celor care au părăsit 
viaţa activă, din păcate, nu se bucură de a-
tenţia cuvenită din partea economiştilor, ju-
riştilor, sociologilor şi chiar a guvernanţilor şi 
parlamentarilor. Efectele acestei stări de 
fapt, în mod normal, se resimt din ce în ce 
mai evident în perioada actuală. 
 O dificultate din problematica pensiei 
se referă la lipsa unui limbaj coerent şi 
just, strict necesar comunicării. Unul şi ace-
laşi cuvânt, una şi aceeaşi sintagmă uzuală 
“pensia” şi “pensionarul” pot avea înţelesuri 
diferite şi, în consecinţă, creează confuzii 
până la cel mai înalt nivel, care la rândul lor, 
conduc la afirmaţii şi raţionamente greşite, 
neconforme cu realitatea şi care deranjează 
pensionarii. 
 Astfel, în lipsa unor definiţii corecte a 
pensiei şi a pensionarului, precum şi a fon-
dului de asigurări sociale, persoane cu func-
ţii importante afirmă adesea că beneficiarii 
pensiei, adică pensionarii, sunt asistaţi so-
cial deoarece plata pensiilor depinde de 
contribuţiile pe care le plătesc în prezent an-
gajaţii şi angajatorii. În realitate, angajaţii – 
persoane active, plătesc contribuţiile regle-
mentate pentru ca, atunci când la va veni 
rândul, să aibă drept la o pensie din banii 
lor şi să nu primească sprijin material de la 
“mila publică”. 
 Bineînţeles că tezaurizarea contribu-
ţiilor până la iesirea la pensie a fiecărei per-
soane nu ar putea fi justificată, statul fiind 
gestionarul şi administratorul fondului de 
asigurări sociale. 
 În sprijinul celor care mai afirmă 
astăzi, în mod total greşit, că pensionarii 
sunt asistaţi sociali, consider necesar să ex-
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plicitez următoarele sintagme: 
 -fondul de contribuţie reprezintă 
suma de bani ce se achită lunar de un 
contribuabil (angajat şi angajator) în pe-
rioada activă; 
 -pensionar sau asigurat este 
persoana care, în calitate de fost con-
tribuabil în perioada activă şi-a construit 
un fond personal, generator de pensie, 
în baza unui contract de asigurare; 
 -pensia este suma de bani ce 
provine din fondul de pensii (asigurări 
sociale) calculată în baza aplicării unui 
algoritm de calcul fostului contribuabil. 
 Aşadar, fără echivoc, pensionarul 
şi-a adunat în viaţa activă “bani albi 
pentru zile negre” şi în mod firesc îşi 
pune întrebarea unde îi sunt banii? Se 
ştie că la naţionalizare (1948) statul a 
confiscat patrimoniul sistemului public 
de pensii şi a hotărât ca acestea să fie 
plătite din contribuţia celor care real-
izează curent venituri. Astfel, realiza-
torii de venituri fiind mai mulţi, fondul de 
pensii a fost an de an excedentar, parte 
din el făcându-se anual venit la bugetul 
de stat. Dacă în această perioadă statul 
a folosit banii de pensie, în calitate de 
gestionar şi administrator unic al aces-
tora, el a devenit girantul pensionarilor 
şi nu poate afirma astăzi că nu are bani 
să achite drepturile de pensie în deplină 
normalitate. 
 Relaţia stat-pensionar, pe lângă 
faptul că este reglementată prin lege, 
ea trebuie să se consolideze pe dovada 
importanţei contribuţiei pe care pension-
narii au adus-o dezvoltării societăţii.  

Pensia – un ajutor social? 



         În acest mod se poate consemna so-
licitudinea şi recunoştinţa pe care so-
cietatea o manifestă faţă de cei care prin 
munca şi devotamentul lor au creat bunuri 
materiale şi spirituale de care beneficiază 
generaţiile tinere, asigurându-le, în con-
secinţă, o viaţă tihnită, demnă, lipsită de 
grija zilei de mâine. 
 Solidaritatea socială este adesea in-
vocată în fundamentarea reglementărilor 
privind pensiile, dar de multe ori este 
folosită în sens demagogic în demersurile 
politice şi în special în cele electorale. Ast-
fel, deşi Legea nr. 19/2000 funda-
mentează sistemul public de pensii pe 
principiul solidarităţii sociale, există în 
prezent categorii socio-profesionale 
(parlamentari, funcţionari şi personalul 
auxiliar al Parlamentului, magistraţi, diplo-
maţi etc.) care şi-au promovat legi spe-
ciale care le conferă pensii în cuantumuri 
exagerat de mari. Parafrazând pe cei care 
consideră pensionarii ca fiind asistaţi so-
ciali, rezultă că şi aceşti beneficiari ai unor 
pensii foarte mari intră în aceeaşi catego-
rie, a asistaţilor. 
 Ajutorul social este cel care se 
acordă de către stat celor aflaţi în dificul-
tate, el putând fi dat în bani sau în natură. 
Cum poate fi inclusă pensia în această 
categorie, atâta timp cât ea se suportă in-
tegral din agoniseala persoanei, plătită 
lună de lună în viaţa activă? 
 Aşadar, nici pe departe nu există o 
corespondenţă între ajutorul social şi pen-
sie, iar toţi cei ce comit această confuzie 
majoră, este necesar să se corijeze. 
 Pentru a veni în sprijinul pension-
narilor cu pensii mici, guvernul a instituit 
prin O.U.G. nr. 6/2009, pensia socială 
minimă garantată în cuantum de 300 de 
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lei (începând cu 1 aprilie 2009) şi    
respectiv 350 de lei (începând cu 1 
octombrie 2009). Diferenţa între nivelul 
de 300 de lei (respectiv 350 de lei) şi 
pensia individuală de asigurări sociale se 
suportă de la bugetul de stat, 
reprezentând  într-adevăr un “ajutor so-
cial”. Aşadar denumirea de pensie so-
cială minimă reprezintă o sintagmă in-
corectă deoarece statul acordă un com-
plement (ajutor) la pensie celor cu cuan-
tumuri mici ale pensiei, care nu poate 
face parte din categoria pensiilor publice. 
 Dacă aşa cum am arătat, sistemul 
public de pensii este un sistem de asigu-
rări, cum este posibil să se aplice impozit 
pe pensii? Orice bancă care primeşte 
sume de bani de la deponenţi, oferă ulte-
rior acestora o dobândă şi nicidecum nu 
aplică grile de impozitare la sumele eli-
berate. Banii contribuabililor (angajaţi şi 
angajatori) la sistemul public de pensii 
intră în banca statului (trezorerie) şi fac 
dobândă, deci în mod total nejustificat se 
impozitează pensiile, mai ales că acestea 
aduc venit statului. 
 Fără îndoială că sistemul public de 
pensii actual este necesar să fie revizuit, 
restructurat şi îmbunătăţit pentru garan-
tarea respectării principiilor potrivit cărora 
se afirmă că este organizat şi func-
ţionează. Totodată, noua reglementare 
trebuie să abroge necondiţionat legile 
speciale care au instituit pensiile de ser-
viciu, acte normative neconstituţionale. 
Invocarea că pensiile de serviciu repre-
zintă un drept câştigat este fără suport 
juridic, aici este vorba numai de dreptul la 
pensie care este într-adevăr un drept 
câştigat şi nu de cuantumul pensiei. 
Alinierea pensiilor potrivit contribuţiilor 
plătite în viaţa activă, reprezintă un act 
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de echitate socială, aşteptat din partea 
Guvernului şi Parlamentului, de către 

marea majoritate a pensionarilor. 
 Totodată, potrivit principiului egalită-
ţii, este necesar să se înlăture discriminarea 
între bărbaţi şi femei referitoare la calculul 
cuantumului pensiei, prin utilizarea nejustifi-
cată a contribuţiei minime diferenţiate de co-
tizare (30 de ani la bărbaţi şi 25 de ani la fe-
mei) în algoritmul de calcul. 
 Intenţia Guvernului de a renunţa la 
procentul de minimum 45% din salariul 
mediu brut pe economie a valorii punctu-
lui de pensie nu este acceptată de către 
pensionari. În calitate de membri ai societă-
ţii, venitul pensionarilor este necesar să fie 
direct proporţional cu rezultatele economice 
globale, iar singurul indicator care reflectă 
acest lucru îl reprezintă câştigul mediu brut 
realizat. 
 De asemenea, interzicerea cumulului 
pensiei cu un salariu reprezintă o altă dis-
criminare a pensionarilor atâta timp cât 
ţările din Uniunea Europeană fac campanii 
de socializare a vârstnicilor în rândul comuni-
tăţilor şi nicidecum  nu interzice continuarea 
de către aceştia a unor activităţi utile societă-
ţii. 
 În concluzie, pensia nu este un ajutor 
social şi nu se poate afirma că pensionarii 
intră în categoria cetăţenilor României pe 
care statul îi sprijină sub diverse forme finan-
ţate de la bugetul de stat pentru a putea 
beneficia de un trai decent.    
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C O A D Ă  
LA  BANCA  
SĂRACILOR 

 Monitorul de Vaslui din 23.09.2009 
menţionează că “…pentru a mai trăi măcar 
un pic, pensionarii trag cât pot de credite. 
Foamea, frigul şi tot felul de boli seceră 
vieţile bunicilor noştri. Lăsaţi în voia sorţii, 
cu pensii de câteva sute de lei, pensionarii 
săraci ai judeţului (n.red. - Vaslui) mai au o 
singură şansă de supravieţuire - împru-
muturile. În primele nouă luni ale acestui 
an Casa de Ajutor Reciproc a Pension-
arilor  a acordat credite de peste 20 de mil-
iarde de lei vechi. Banii nu sunt luaţi pen-
tru excursii, dezvoltări imobiliare sau alte 
<luxuri burgheze>, ci pentru acoperirea 
unor cheltuieli de strictă necesitate. 
Bătrânii au nevoie de bani pentru plata 
utilităţilor, pentru nelipsitele probleme 
medicale sau chiar pentru susţinerea lu-
crărilor agricole. Din nefericire, scumpirile 
anunţate pentru anul viitor vor împovăra şi 
mai mult traiul celor săraci. Preţurile vor 
înghiţi orice speranţă de mai bine şi, în 
acest context, pensia de 350 de lei nu va 
mai fi decât o glumă sinistră”. 

 Situaţia persoanelor vârstnice din 
judeţul Vaslui nu constituie o excepţie, se 
prezintă la fel de sumbră în toată ţara. 

 Cele 143 de Case de Ajutor Recip-
roc ale Pensionarilor din Federaţia Na-
ţională “OMENIA”, care are peste 
1.300.000 de membri, aidoma celei din 
Vaslui sunt în acest an de criză supraso-
licitate şi fac eforturi deosebite pentru a-şi 
ajuta membrii. 

 Toţi preşedinţii ştiu că “e multă jale 
în rândul pensionarilor cu pensii mici” aşa 
cum spunea cu tristeţe preşedintele CARP 
Vaslui, ec. Traean Pascu. 

                              Redacţia 

Din presa vremurilor 

Florin Paşa 
Director general  

în Consiliul Naţional al  
Persoanelor Vârstnice 



 Teritoriul oraşului Suceava şi 
împrejurimile sale au fost locuite începând 
chiar din paleolitic. În sec. II-III exista aici 
o aşezare a dacilor liberi, descoperirile 
arheologice relevând şi puternice influenţe 
romane. În epoca migraţiei şi în secolele 
următoare populaţia autohtonă a continuat 
să vieţuiască pe aceste meleaguri, iar în 
1388, Suceava este menţionată drept 
capitală a Moldovei, începând cu domnia 
lui Petru I al Moldovei. Lângă oraş s-au 
aflat două cetăţi, una mai veche la Şcheia, 
alta puţin mai nouă, ce se vede şi astăzi. 
Între cele două cetăţi s-a dezvoltat, încă 
din prima parte a sec. XIV, oraşul.  
 În Evul Mediu, oraşul era populat cu 
români, dar şi cu germani, maghiari şi 
armeni. Din Suceava, Alexandru cel Bun a 
condus ţara timp de 32 de ani, mărind 
cetatea şi întărindu-i zidurile. În 1401, aici 
s-a stabilit şi Mitropolia Moldovei. În 1408, 
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Alexandru cel Bun acorda privilegii 
negustorilor lipoveni, iar oraşul Suceava 
era menţionat ca unul dintre locurile de 
depozitare a postavului, precum şi a unor 
mărfuri de export ale Moldovei. Epoca de 
apogeu avea să fie însă în timpul lui 
Ştefan cel Mare (1457 - 1504). În vara 
anului 1476, ambiţiosul Mohamed II şi-a 
încercat norocul sub zidurile cetăţii, dar 
dârza rezistenţă a moldovenilor i-a frânt 
voinţa victoriei şi l-a silit să se retragă în 
mod ruşinos. 
 La 21 mai 1600, oastea lui Mihai 
Viteazul intră fără luptă în cetate, iar la 26 
mai, Ioan Capturi, noul pârcălab al 
Sucevei, jură credinţă marelui voievod 
care se intitula „domn al Ţării Româneşti 
şi Ardealului şi a toată Ţara Moldovei“.  
Apoi, asupra oraşului s-au aşezat  
vremuri grele, intrând tot mai mult în 
anonimat. În 1775, ca urmare a atitudinii 

CASA DE AJUTOR RECIPROC  
A PENSIONARILOR  

SUCEAVA 



de neutralitate pe care a avut-o în 
timpul conflictului militar dintre 

Turcia şi Rusia (1768 - 1774), Austria a 
primit o parte din teritoriul Moldovei, în 
care se afla şi Suceava (graniţa cu 
România trecea chiar pe la sud-est de 
oraş). Timp de un secol şi jumătate 
acest teritoriu a făcut parte din Imperiul 
Habsburgic pr imind numele de 
Bucovina. Suceava a fost al doilea oraş, 
după Cernăuţi, al Bucovinei.  C a s a  d e 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Suceava, asociaţie cu caracter privat, de 
caritate, nonguvernamentală, apolitică, 
nonprofit, de întrajutorare mutuală şi 
protecţie socială a membrilor săi, a luat 
fiinţă la 02.07.1952, a aderat la 
Federaţia Naţională ‚‚Omenia’’ a Caselor 
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România în anul 1992 şi îşi desfăşoară 
activitatea în municipiul Suceava, strada 
Alexandru Ienceanu, nr. 5, scara B, 
ap.1-2, proprietatea Casei. Istoricul 
acestei asociaţii de la înfiinţare şi până  
în prezent este cuprins într-un 
documentar cronologic numit Hronicul 
CARP Suceava, care pune la dispoziţia 
cititorului informaţii certe privind 
contribuţia pensionarilor la ridicarea 
prestigiului Casei.  

L a  a d u n a r e a 
generală din 5 mai 
2006, Preşedintele 
Consiliului Director 
şi inclusiv al 
asociaţiei a fost 
a l e s  d o m n u l 
Dumitru Savu. 
Consiliul Director 
este format din 
domn i i  Dore l 
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Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

Nistor - vicepreşedinte, Ştefan Călinescu, 
Dumitru Ţurcanu, Toader Croitoru şi 
Gheorghe Bărboiu - membri. 

 Doamna Ana 
Negru, Contabilul şef, 
cu o vechime de 19 ani 
în CARP Suceava, 
d e p u n e  e f o r t u r i 
d e o s e b i t e  p e n t r u 
c o n d u c e r e a 
c o m p a r t i m e n t e l o r 
financiar-contabile, iar 
domnul Alexandru 
Cozorici, preşedintele 
Comisiei de cenzori, 
împreună cu domnii Constantin Bucevschi 
şi Petru Rusu  veghează la respectarea 
legalităţii. 

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Suceava are 25 de sucursale 
în municipiul Suceava şi în localităţile 

CARP SUCEAVA 



Adâncata, Bosanci, Comăneşti, Costâna, 
Dărmăneşti, Drăgoieşti, Dumbrăveni, 
Fântânele, Humoreni, Hânţeşti, Ilişeşti, 
Mihoveni, Mitocaş, Pârteşti, Pătrăuţi, 
Reuşeni, Salcea, Ştirbăţ, Soloneţ, Udeşti, 
Vereşti, Todireşti, Zvorâştea.  

Casierii ce deservesc 
aceste sucursale îşi 
desfăşoară în mod 
ireproşabil activitatea 
de atragere de noi 
membri, achitarea la 

timp a împrumuturilor contractate, 
predarea sumelor de bani şi întocmirea 
documentelor legale, motiv pentru care, la 
1 Octombrie 2009, de Ziua Internaţională 
a Persoanelor Vârstnice au fost 
recompensaţi cu diplome de recunoaştere 
a calităţii activităţii. 

Casa are în prezent un fond 
social de 13.653.000 de lei şi 
23.000 de membri, deserviţi de 
cei 46 salariaţi angajaţi pe 
perioadă nedeterminată. 
Asociaţia a reuşit să acorde în 
mod operativ împrumuturi 
membrilor săi,  precum şi 
ajutoare nerambursabile pentru 
aproape 4.000 de membri, 
pentru tratamente în spital, 
staţiune, stomatolog etc. 
Scopul principal al Casei este 
acela de a ajuta membrii săi în 
situaţii deosebite, atât financiar, 
cât şi material, 
de a aplica 
dobanzi cât 

mai reduse la 
împrumuturi, precum şi de 
a organiza diverse 
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activităţi culturale 
în folosul 
membrilor săi. 
 C.A.R.P. 
Suceava dispune 
de club, 
bibliotecă, 4 
magazine, sală 
de tratamente 
şi 2 frizerii, 
toate la 
dispoziţia 
membrilor, gratuit sau la tarife modice. 

Au fost organizate şi s-au 
desfăşurat activităţi culturale diverse la 
Clubul Casei, precum şi la Bibliotecă, 
concursuri şi 5 excursii cu durate diferite 
cu prilejul Zilei 
Casei şi Zilei 
Internaţionale 
a Persoanelor 
Vârstnice, la 
care au 
participat un 
număr mare de membri şi familiile 
acestora.  

Prin participarea activă la activităţile 
Federaţiei Naţionale OMENIA, preşedintele 
şi vicepreşedintele, respectiv domnii 
Dumitru Sava şi Dorel Nistor sunt apreciaţi 
laudativ de preşedinţii celorlalte CARP-uri, 
aceasta vazându-se şi în  colaborările la 
care sunt invitaţi. 

Ştiind că de problemele 
persoanelor vârstnice trebuie să fie 
interesate şi organele locale, 
conducerea CARP Suceava păstrează 
permanent legătura cu Consiliul 
Judeţean şi Consiliul Municipal 
Suceava. 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

CARP SUCEAVA 



 Cugirul s-a dezvoltat din vechea 
aşezare rurală Kudsir, atestată documentar 
în anul 1493 sub denumirea de Villa Kudzur, 
devenind oraş în anul 1968.  
 Populaţia oraşului cu cele şapte locali-
tăţi componente, Bocşitura, Bucuru, Calene, 
Fete, Goasele, Mugeşti şi Vinerea este în 
prezent de 26.000 de locuitori dintre care 
25.000 sunt de naţionalitate română.  
 În anul 1799 se înfiinţează la Cugir 
"Fabrica de Fier şi Oţel" una din primele fa-
brici cu profil siderurgic din Transilvania.  
 După anul 1925 fabrica devine pro-
prietatea Statului Român iar în anul 1926 se 
porneşte extinderea uzinei prin construirea 
de noi hale de producţie. Printr-o colaborare 
cu firma Skoda se înzestrează secţiile cu 
maşini şi materiale electrice. În timpul celui 
de al doilea război mondial, acţiunile firmei 
sunt preluate de concernul german "Herman 

Page 8 Nr. 4 anul 1 

Garing" iar producţia se diversifică 
făcându-se şi producţie de tehnică mili-
tară.  
 După terminarea celui de al doilea 
război mondial, uzina cunoaşte o puter-
nică dezvoltare, astfel că în anul 1946 s-
au realizat la Cugir primele maşini de 
cusut casnice şi industriale, un an mai 
târziu reuşindu-se fabricarea primelor 
maşini unelte şi, bineînţeles, armament. 
 Glumele cu meşterul care încerca 
să ansambleze acasă o maşină de 
cusut din piesele luate din fabrică, dar 
totdeauna îi ieşea o mitralieră, sunt încă 
prezente în memoria seniorilor. 
 Până la revoluţia din 1989, Cugirul 
era un oraş monoindustrial, viaţa oraşu-
lui fiind indisolubil legată de viaţa uzinei 
mecanice. După acest an au apărut noi 

CASA DE AJUTOR RECIPROC A 
PENSIONARILOR 

CUGIR 



unităţi de producţie, unele păstrând tradiţia 
oraşului de prelucrare a metalului. 

Casa de Ajutor Reciproc a Pension-
arilor din oraşul Cugir a luat fiinţă la cere-
rea unui grup de pensionari din oraş în 
anul 1966. 
 Văzând cererea pensionarilor din 
oraşul nostru, Sfatul Popular al raionului 
Orăştie prin Comitetul Executiv, aprobă 
înfiinţarea începând cu data de 1 ianuarie 
1967  în oraşul Cugir a unei Case de Aju-
tor Reciproc a Pensionarilor, conform 
Legii nr. 6/1957. 
 Timp de 3 ani, până în anul 1970, 
C.A.R.P Cugir a funcţionat pe lângă 
C.A.R.P Orăştie având un număr de 50 
membri. 
 Din anul 1970 se desprinde de 
C.A.R.P Orăştie şi devine C.A.R.P Cugir, 
asociaţie de sine stătătoare în fruntea 
căreia a fost ales primul preşedinte în per-
soana domnului Ioan Popovici, care la 
rândul său l-a avut ca şi contabil pe dom-
nul Ionel Băluţ şi cenzor şef pe domnul 
Ştefan Butoi. 
 Această formaţie a  întărit mult rân-
durile membrilor CARP Cugir ajungând ca 
până în anul 1984 numărul membrilor să 
se ridice la aproximativ 500. 
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 În anul 1984 preşedintele 
Ioan Popovici decedează şi este 
ales al doilea preşedinte  în persoana 
domnului Pavel Barbu care lucrează în 
continuare cu domnul contabil Ionel 
Băluţ şi domnul cenzor şef Ştefan Butoi. 

 Această echipă lucrează doi ani 
până în anul 1986 când este ales al 
treilea preşedinte în persoana domnului 
Anton Bistrian care lucrează cu acelaşi 
contabil şi cenzor de până atunci. În 
această perioadă numărul membrilor a 
crescut la aproximativ 800. 
 În anul 1988 a fost ales al patrulea 
preşedinte   în   persoana  domnului   
Artenie Lăncrănjan, care a avut contabil 
pe doamna Viorica Pop şi cenzor şef pe 
domnul Grigore Ciucurel. 
 Această formaţiune lucrează până 
în anul 2001, iar în acest timp numărul 
membrilor a crescut la aproximativ 
1000. 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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 În anul 2001 a fost ales al cin-
cilea preşedinte 
al CARP Cugir în 
persoana domnu-
lui Vistrian Blaga,  
care fost reales în 
această funcţie în 
anul 2005 şi din 
nou în anul 2009 
pentru încă un 
mandat de 4 ani. 
 În anul 

2008, contabila şefă, doamna Viorica Pop 
s-a pensionat, iar în prezent contabilă şefă 
este doamna 
Maria Bărăbanţ, 
iar cenzor şef 
este  doamna 
Angela Gârlea. 

 În pe-
rioada anilor 
1967 şi până în 
anul 2000, CARP 
Cugir a func-
ţionat în diverse 
imobile din oraş 
unde se plătea 
chirie lunară. În 
anul 2000 aso-
ciaţia a cumpărat 
în strada Alexandru Sahia nr.1, ap.5 o gar-
sonieră, unde funcţionează în prezent. 

 Asociaţia îşi desfăşoară activitatea 
pe întreg teritoriul oraşului Cugir şi a locali-
tăţilor rurale apropiate, şi anume: Acmariu, 
Balomiru de Câmp, Băcăinţi, Săliştea, 
Sărăcsău,  Sibot, Tărtăria şi Vinerea. 
 În ultimii ani C.A.R.P. Cugir a cunos-
cut o amplă consolidare, modernizare şi 
dezvoltare, întreaga activitate financiar-

Page 10 Nr. 4 anul 1 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

contabilă  a fost modernizată şi dotată 
cu calculatoare şi aparatură  specifică. 
  CARP Cugir are 2 salariaţi înca-
drati cu carte de muncă, 10 colaboratori 
cu convenţie 
civilă şi trei în-
casatori zonali 
pentru localită-
ţile Sibot, Bă-
căinţi, Sărăc-
său, Sălişte şi 
Tărtăria. 
 Consiliul 
Director este 
format la ora actuală din 3 membri şi un 
membru supleant, iar comisia de cenzori 
este alcătuită tot din trei membri. 
 În prezent, CARP Cugir numără 
peste 1200 de membri, iar activitatea no-
astră de bază constă în acordarea de 
ajutoare de deces, acordarea de aju-
toare nerambursabile, acordarea de 
compensaţii la biletele de tratament, 
acordarea de compensaţii la proteze 
dentare, proteze auditive şi ochelari şi 
acordarea de împrumuturi în limita a 
3000 lei. 

 CARP Cugir are programe de par-
teneriat cu Servicul Public de Asistenţă 
Socială din cadrul Primăriei Cugir, iar în 
acest program sunt cuprinşi 15 membri. 

 Şi nu în ultimul rând, CARP Cugir 
este membră a Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” de la data de 01.04.2004. 

 Un nou an fericit, vă urează, 
           Preşedintele CARP Cugir 
    Vistrian Blaga 

CARP CUGIR 



 Drobeta-Turnu Severin, reşedinţa 
judetului Mehedinti, este port la Dunare cu 
o populaţie de 105.000 de locuitori. Situat 
pe malul stâng al Dunării, la ieşirea 
fluviului din defileu, în depresiunea 
subcarpatică a Topolniţei, într-o zonă de 
climă temperat-continentală cu influenţe 
mediteraneene, cu veri însorite şi ierni 
blânde, oferă condiţii pentru dezvoltarea 
unor vegetaţii specifice, cum ar fi migdalul, 
smochinul, liliacul, teiul si castanul sau 
arborii exotici ca magnolia, nucul 
caucazian, Ginko biloba - cea mai veche 
specie de pe glob. 
 De-a lungul timpului, oraşul a purtat 
diferite denumiri ca: Drubetis, Drubeta, 
Drobeta. În anul 121, oraşul  a fost ridicat 
la rang de municipiu  de împăratul Hadrian 
şi de colonie în anul 193 de Septimiu 
Sever. Cetatea Severinului, clădită iniţial 
de  Ladislau I (1040-1095) ca o simplă 
fortăreaţă împotriva pecenegilor şi 
cumanilor din regiune, a constituit ulterior 
motivul unor revendicări permanente şi a 
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unui şir de războaie frecvente între 
coroana maghiară, bulgari şi voievozii 
din Muntenia, începând cu Litovoi, 
Bărbat şi Basarab I.  Anul 1241 a fost un 
an teribil pentru locuitori, tătarii 
incendiază şi depopulează regiunea, în 
1427, Murad al II-lea cucereşte şi 
invadează cetatea, iar în 1526, Soliman 
Magnificul o distruge parţial, apoi total, 
iar populaţia se retrage la nord-est, în 
localitatea Cerneţi, denumirea Drobeta  
fiind abandonată.          
 Cu ocazia prezenţei generalului 
Pavel Kiseleff în regiune, în primăvara 
anului 1833, locuitorii Cerneţiului i-au 
cerut strămutarea localităţii lor în 
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„Câmpia Severinului”, zonă ce 
corespunde oraşului actual, astfel 

încât data de 23 aprilie 1833 este data 
oficială a întemeierii oraşului Turnu-Sever. 
În 1948 devine un simplu oraş al Regiunii 
Gorj, în 1953 al Regiunii Oltenia, în 1968 
reşedinţa judeţului Mehedinţi, iar în 1972 
este declarat municipiu Drobeta-Turnu 
Severin.   După 1990, cu numele de 
"Zilele Severinului", sunt reluate festivităţile 
de primăvară în pădurea Crihala (iniţiate în 
secolul al XIX-lea de membrii comunităţii 
germane ai Internaţionalei socialiste din 
Severin pentru ziua de  1 mai, "Maiale" sau 
"Maiandacht"), zi care a continuat să fie 
sărbătorită sporadic în aceeaşi pădure din 
vecinătatea oraşului şi după 1948. În 
prezent, în loc de  1 mai, este sărbătorită 
ziua refondării Severinului modern, la 23 
aprilie 1833. 
 Începând cu anul 1990, în ansamblu, 
se accentuează procesul involutiv al 
industriei locale severinene create sau 
dezvoltate în vechiul regim, proces 
declanşat deja din anii ‘80. Drept urmare, 
către sfârşitul anilor ‘90, cea mai mare 
parte din întreprinderile de stat vor fi 
privatizate. Apar, deopotrivă, altele noi. 
Blocarea circuitului Dunării în timpul 
bombardamentului Coaliţ iei NATO 
împotriva Iugoslaviei (24 martie - 5 iunie 
1999) provoacă pierderi severe industriei 
portuare severinene. După o perioadă de 
relativă stabilitate, criza mondială din 2008 
agravează din nou situaţia producătorilor 
industriali severineni. 
 De acest oraş, deosebit de încercat 
de-a lungul vremii, şi-au legat numele şi 
existenţa o serie de personalităţi 
proeminente, precum  Constantin 
Dimitrescu Severeanu, (1840-1932), medic 
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chirurg, fondatorul chirurgiei româneşti;   
I.G. Bibicescu (1848-1924), economist, 
guvernator al Băncii Naţionale a 
României între 1914-1924; Constantin 
Rădulescu-Motru (1868-1957), filosof, 
psiholog, pedagog, om politic, 
dramaturg, academician şi preşedinte al 
Academiei Române între 1938–1941; 
Gheorghe Ţ i ţeica (1873-1939), 
matematician, membru al Academiei 
Române; Ştefan Odobleja (1902-1978), 
părintele ciberneticii generalizate; Ileana 
Stana-Ionescu (n.1936), actriţă de teatru 
şi film; Ştefan Popa Popas (n.1955), 
artist plastic, caricaturist. 
 Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Drobeta-Turnu Severin a 
luat fiinţă la data de 20.12.1952 şi acum 
funcţionează în clădirea proprietate a 
asociaţiei din strada Traian, nr. 52. 
 CARP Drobeta-Turnu Severin este 
asociaţie neguvernamentală, apolitică, 
persoană juridică de drept privat, cu 
caracter nepatrimonial, cu scop de 
caritate, de ajutorare mutuală şi de 
asistenţă socială. Este organizată şi 
funcţionează pe baza statutului propriu şi 
are ca scop principal sprijinirea şi 
ajutorarea sub multiple forme a 
membrilor săi. 
 Adunarea generală a membrilor 
CARP desfăşurată pe data de 
26.09.2009, a aprobat documentele 
prevăzute la ordinea de zi, precum şi 
alegerea noilor organe conducătoare, 
astfel că, Preşedintele Consiliului 
Director şi al CARP Drobeta-Turnu 
Severin este domnul Iulian-Gigel Botea. 
Alături de acesta, domnii  Dumitru 
Iovănică şi Ion Nicu - vicepresedinţi, 
domnii Vasile Donoaţă şi Ion Şişu - 

CARP DROBETA TURNU SEVERIN 



consilieri, domnul Manafu Cornel şi 
doamna Preduţ Ana -membri supleanţi, 
compun conducerea operativă şi 
administrează mijloacele materiale şi 
băneşti, răspunzând în faţa Adunării 
Generale. 
 Comisia de cenzori este formată din  
domnul Mihai Petrovici - preşedinte, 
domnul Iacob Balaure şi doamna Ioana 
Sîrbu - membri, domnul Nicolae Ilie şi 
doamna Mariana Sitariu - supleanţi. 
 CARP Drobeta-Turnu Severin are 12 
salariaţi, din care 10 sunt încadraţi cu 
normă întreagă şi 2 cu jumătate de normă 
(3 contabili, 3 casieri, o secretară, un 
responsabil administrativ pentru Secţia 
înmormântări, un şofer, un îngrijitor şi o 
asistentă medicală care îşi desfăşoară 
activitatea în sediul Asociaţiei, precum şi 
un responsabil  şi încasator la punctul de 
lucru din oraşul Vânju Mare). 
 CARP Drobeta-Turnu Severin are în 
evidenţă, în prezent peste 12.200 de 
membri, proveniţi din municipiu şi 
localităţile învecinate, precum şi din 
punctul de lucru Vânju Mare, punct 
condus cu multă pasiune, iscusinţă şi 
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dăruire de domnul Cucu Emanoil. 
 Consiliul Director, deşi recent 
constituit a acţionat şi acţionează în 
p e r m a n e n ţ ă  p e n t r u  p r o t e c ţ i a 
pensionarilor, rezolvarea cât mai 
operativ a problemelor personale cu 
care aceştia se confruntă. Domnul 
vicepreşedinte Dumitru Iovănică 
precizează că activitatea Casei este 
pozitivă, toate activităţile întreprinse 
până acum vor duce la revigorarea 
Casei şi a acţiunilor desfăşurate de 
angajaţ i. Componenţa Consiliului 
Director şi a personalului angajat 
garantează realizarea obiectivelor 
propuse şi a angajamentelor asumate în 
Adunarea Generală. 
 Preşedintele CARP Drobeta-Turnu 
Severin, domnul Iulian Botea a arătat că 
în perioada actuală prioritar pentru 
Asociaţie este întreprinderea de acţiuni 
organizatorice, reevaluarea potenţialului 
Casei,  întocmirea documentelor 
organizatorice, cele de planificare 
imediată şi de perspectivă, realizarea de 
schimburi de experienţă cu celelalte 
CARP-uri din municipiu, îmbunătăţirea 
stilului de muncă în cadrul Casei, luarea 
legăturii cu organele locale şi solicitarea 
sprijinului acestora pentru rezolvarea 
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problemelor vârstnicilor, membri ai 
Casei, atunci când situaţiile nu pot fi 
rezolvate cu forţele proprii. Unele măsuri 
întreprinse până acum, ca angajarea 
compartimentului secretariat cu sarcini 
exprese de a primi membrii CARP şi a-i 
ajuta în întocmirea documentelor necesare 
împrumutului, precum şi alte documente, 
de a explica persoanelor sosite la ghişeu, 
la cerere, avantajele solicitării de a deveni 
membri CARP şi de a fi membru activ, 
stabilirea unor înlesniri pentru acordarea 
de împrumuturi persoanelor cu venituri 
foarte mici, au început să fie apreciate de 
membri CARP şi să-şi exprime mulţumirea 
faţă de modul cum sunt trataţi. 
 Se ştie că în fiecare an, în prag de 
sărbători, pensionarii cu venituri mici 
apelează la Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor pentru a primi un împrumut. 
Nu vor sume mari, doar cât să treacă cu 
bine de Crăciun şi Revelion. De obicei, 
omenii se plâng că, deşi au primit pensii 
mărite, preţurile şi facturile aflate într-o 
permanentă creştere îi lasă tot mai săraci. 
CARP-ul este ultima lor soluţie la care 
apelează ca să supravieţuiască de la o 
lună la alta. De aceea, numărul celor care 
trec pragul Casei în această perioadă este 
din ce în ce mai mare, iar preşedintele 
Casei, ajutat de colegii săi, ştie acest lucru 
şi se străduieşte, ca pe cât posibil, să 
satisfacă, cât de cât, pe toată lumea.  
 În prezent se depun eforturi susţinute 
pentru modificarea şi îmbunătăţirea 
urgentă a regulamentului de acordarea 
ajutoarelor de deces, racordarea sediului 
CARP la sistemul centralizat de încălzire al 
municipiului, înfiinţarea unei frizerii pentru 
membrii CARP şi a Clubului pensionarilor, 
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reevaluarea activităţii Secţiei de 
înmormântări şi punerea ei pe baze 
legale şi eficiente, repunerea în 
funcţiune a Punctului de lucru de la 
Orşova. 
 CARP Drobeta-Turnu Severin, 
organizaţie cu vechi tradiţii în acest oraş 
în ajutorarea persoanelor vârstnice, care 
se bucură de un real respect în rândul 
severinenilor, cunoscută pentru modul 
onest în care tratează oamenii ce-i trec 
pragul, se află în plin proces de 
transformare şi îmbunătăţire a activităţii 
ce i-a adus un frumos renume. 

 Colegiul redacţiei revistei ‚‚Omenia’’ 
adresează noului colectiv de conducere al 
CARP Drobeta-Turnu Severin mult succes 
în tot ceea ce va întreprinde bun pentru 
oamenii care l-au ales să le conducă 
destinele. Speră ca într-un număr viitor să 
împărtăşească celorlalte CARP-uri din 
Federaţie modul cum au acţionat pentru a 
ieşi din această situaţie dificilă şi rezultatele 
obţinute, pentru generalizarea experienţei 
pozitive dobândite. 

A consemnat pentru dumneavoastră, 
 Redactorul şef, Ilie Şopandă 
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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 aceasta fotografie,  

au folosit cardul de fidelitate DONA  
şi iată-le în drum spre Policlinica ALTMEDICA. 
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 Municipiul Galaţi, al cincilea 
mare oraş din România, cu o populaţie 
de peste 300.000 de locuitori este cel 
mai mare port al Dunării maritime, situat 
la 80 de mile de Marea Neagră. 
Aşezarea Galaţiului la confluenţa  
Dunării cu Prutul şi Siretul a dobândit o 
tot mai mare importanţă economică, 
îndeosebi după căderea Chiliei (la 1484) 
şi a Brăilei (la 1545) sub stăpânirea 
imperiului otoman, funcţiile specifice 
portuare îndeplinite până atunci de 
aceste porturi, fiind preluate de către 
Galaţi. Dezvoltarea oraşului este 
ilustrată de însăşi dinamica aglomerării, 
de la 800 de locuitori în 1829 la 50.000 
în 1859. 

Tradiţia de întrajutorare la Galaţi 
datează din 1923, când Casa Centrală a 
Asigurărilor Sociale Galaţi asigura ajutor 
de înmormântare pentru pensionarii care 

“au cotizat regulat” minim 200 de 
săptămâni. Ideea “a prins” şi, astfel, la 
nivelul instituţiilor şi fabricilor au apărut 
case de ajutor reciproc. În anul 1947, mai 
multe case de ajutor reciproc din zona 
portului şi a fabricilor din Valea Oraşului, 
ai căror  membri, în marea majoritate  
ajunseseră la vârsta de pensie au hotărât 
înfiinţarea Societăţii C.A.R. a Pensio-
narilor Galaţi sub preşedinţia lui Radu 
Ionescu, fost funcţionar la Calea Ferată. 
 Urmare a secetei din anii 1946-
1947, în anul 1948 România a primit 
numeroase ajutoare internaţionale, care,  
în această zonă a ţării, au fost oferite 
persoanelor nevoiaşe prin Societatea 
C.A.R. Pensionari Galaţi. 

La data de 21 noiembrie1951, când 
a apărut Decretul Lege nr.204/1951, sub 
semnătura a 250 de membri s-a 
înregistrat statutul propriu şi asociaţia a 

 CASA DE AJUTOR RECIPROC  
A PENSIONARILOR  

G A L A Ţ I    



OMENIA 

devenit independentă de primărie, sub 
preşediniţia fostului preceptor Alecu 
Botezatu. 

După anul 1960, CAR-ul 
organizat pe lângă primăria oraşului a 
înfiinţat un CAR special pentru 
pensionari, astfel că în subordinea 
primăriei existau acum două CARP-uri 
cu personalităţi juridice şi personal 
propriu. La 1 Mai 1979 cele două 
CARP-uri s-au unit şi astfel acum 
există acest CARP Galaţi, care la dată 
de 1 iulie 2008 a aderat la Federaţia 
Naţională “OMENIA” a CARP-urilor din 
România.  

Asoc ia ţ i a  îş i  des făşoară 
acitivitatea într-o clădire, monument de 
arhitectură, cu valoare de patrimoniu 

de peste 700.000 de lei, situată pe 
strada Domnească la numărul 53, în 
apropierea Prefecturii. 

Există intenţia ridicării în vecinătate a 
unei construcţii cu P+2, în vederea extinderii 
prestărilor de servicii şi activităţilor medi-
cale. 

Actualul Consiliul Director, al cărui 
preşedinte este domnul profesor Ionel 
Hâncu, are pe lângă principalele preocupări 
acelea de acordare a împrumuturilor cu 
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dobânzi reduse, de acordare a 
ajutoarelor de deces la valori cât 

mai consistente,  de acordarea 
ajutoarelor nerambursabile membrilor 
aflaţi în risc social, de asigurarea de 
servicii subvenţionate şi dorinţa de a 
iniţia activităţi pentru petrecerea timpului 
liber, mai ales pentru acei bătrâni 
măcinati de singurătate. 
 Membrii Consiliului Director, 
domnul vicepresedinte Aurelian Agache, 
domnii consilieri Gheorghe Nicolae, 
Petrache Bergheş şi Vasile Tofan, 
mândri de deviza “CASA NOASTRĂ 
ESTE CASA VOASTRĂ” pe care au 
inserat-o şi pe pliantul de prezentare al 
CARP-ului, împreună cu preşedintele 
asociaţiei, au pus în operă programe 
destinate dezvoltării încrederii actualilor 
şi viitorilor membri, pentru a creşte 
numărul acestora de la peste 41.000 la 
această dată, la 50.000 peste câţiva ani.
 Astfel, numai în primele zece luni 
ale acestui an, 1800 de membri au 
participat la cele 55 de excursii, 
organizate pentru a vizita Transfăgără-
şanul, Nordul Moldovei, Lacu-Roşu, 
Sovata, Slănic-Moldova, Tuşnad, Sinaia, 
Iaşi etc. 
 Se poate constata că formarea 
profesională a conducătorilor asociaţiei 
a determinat şi o activitate deosebită pe 
latura culturală a petrecerii timpului liber 
de către membri. Colaborarea cu 
teatrele gălăţene, în special cu Teatrul 
Muzical, a făcut ca în primele zece luni 
ale acestui an, 1300 de membri să fie 
prezenţi la diferite spectacole cu bilete 
oferite gratuit şi 1000 de membri cu 
bilete compensate 50%. 
 CARP Galati este organizatorul 
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balurilor de primavară, vară, toamnă, iarnă 
şi a revelioanelor vârstnicilor, reuniuni la 
care participă de fiecare dată minim 200 
de persoane în vârstă. 
 Sediul CARP este deschis 

membrilor şi cu sala de lectură a miilor de 
volume ale bibliotecii, precum şi cu 
interesantele cursuri de limbi străine, la 
care, anual participă peste 300 de membri 
de vârsta a treia. Cei mai mulţi dintre 
cursanţii de la CARP Galaţi au învăţat în 
şcoală rusa şi franceza. Acum, au înţeles 
că nu este suficient şi trebuie să mai facă 
un efort de învăţare pentru a nu se lăsa 
depăşiţi de vremuri, şi-au procurat 
manuale, dicţionare, caiete şi, cu multă 
răbdare, au început să înveţe engleză şi 
germană. În prezent, limba engleză este 
predată de un coleg de generaţie, domnul 
Paul Lăzărescu, care se consideră mai 
mult un îndrumător al lor, dar care 
manifestă foarte multă exigenţă cu elevii. 
Din cauză că mulţi dintre pensionarii 
gălăţeni au rude plecate în Italia şi Spania, 
profesorii de italiană şi spaniolă sunt 
foarte căutaţi. Mai există însă şi o altă 
motivaţie: unele telenovele urmărite de 
pensionari sunt subtitrate, iar vederea 
este slăbită. 
 Binenţeles că activitatea care crează 
principala sursa de venituri pentru a putea 
fi subvenţionate celelalte activităţi, este 
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cea de acordare de împrumuturi. De 
exemplu, în anul 2008 au fost acordate 
12.000 de împrumuturi în valoare totală 
de peste 20.000.000 de lei, iar în anul 
2009, dator i tă  mai ales cr izei 
economice, numărul solicitanţilor şi 
sumele vor fi mult mai mari întrucât mulţi 
bătrâni s-au împrumutat la CARP, pentru 
a-şi ajuta copiii şi nepoţii, care au avut 
ghinionul să-şi piardă temporar locurile 
de muncă. 

Dar toate acestea nu ar funcţiona 
“ceas” dacă doamna Tinca Buruiană, 
contabilul şef, doamna Virginica Gaiu, 
secretarul  ş i  doamna Marcel ia 
Mihailescu, cenzorul şef, nu ar coordona  
cu eficienţă activităţile asociaţiei. 

Pentru ca pleiada de activităţi să 
poată fi desfăşurată cu eficienţă, 
cenzorul şef este ajutat de doamna 
cenzor Lenuţa Stratulat şi domnul 
cenzor Costachi Guţu, iar contabilul şef 
şi secretarul de către doamnele Teodora 
Comoroschi, Maricica Creţu, Anica 
Dima, Silvia Durcău, Viorica Goia, 
Luminiţa Iordache, Lisaveta Neagu, 
Carmen Oancă, Doina-Lucia Orzan, 
Nicuţa Rotaru, Gabriela Severin, 
Alexandrina Talabă, Gabriela Travnic, 
Isabela-Lucia Creţu, Catalina-Ramona 
Ţigănuşi, Florentina Tărnoacă şi domnii 
Tănasă Costin şi Vasile Paladi. 

Trebuie remarcat faptul că cei 
peste 41.000 de membri sunt atât din 
municipiul Galaţi cât şi din alte 25 de 
localităţi din zonă. În fiecare din aceste 
localităţi, câte unul dintre membri a fost 
ales de ceilalţi să colecteze şi să le 
plătească la sediul central din Galati, 
cotizaţiile, contribuţiile şi ratele. Pentru a 
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contracta şi ridica un împrumut, fiecare 
membru se prezintă personal la sediu, cu 
documentele şi giranţii necesari. 

La 1 Octombrie 2009, cu ocazia 
sărbătoririi Zilei Internaţionale a 
Vârstnicilor, asociaţia a primit de la 
Ministerul Muncii, prin intermediul 
Federaţ iei Naţ ionale “OMENIA”, 
subvenţie pentru acordarea a 179 de 
ajutoare nerambursabile. 

Actuala conducere a asociaţiei 
doreste sa aducă omagiu domnilor 
Nicolae Morun şi Aurel Scorţaru - foşti 
preşedinţi, doamnei Ioana Ionaşcu, 
domnilor Georgică Costea, Iancu 
Popescu, Ştefan Hâncu, Ioan Butunoiu, 
Gheorghe Vasiliu, Constantin Negru - 
foşti consilieri. 

Pentru CARP Galaţi, criza 
economică şi financiară actuală 
acţionează ca un magnet în creşterea 
numărului de membri, motiv pentru  
Consiliul Director de a întări legăturile cu 
administraţia locală, cu scopul declarat 
de a îmbunătăţi nivelul de trai al 
persoanelor vârstnice, membri sau încă 
nu ai asociaţiei. 

A avut onoarea să consemneze 
 pentru dumneavoastră, 
 redactorul de serviciu, Vasilică Fălcuţă 



 Municipiul Câmpulung Moldove-
nesc se află în partea de nord a judeţului 
Suceava, la o altitudine de 635 m şi se 
întinde pe o distanţă de peste 10 km de-
a lungul râului Moldova, la poalele mun-
telui Rarău, între Obcinele Bucovinei. 
Localitatea este străbătută de drumul 
european E 58 şi calea ferată ce leagă 
Moldova de Transilvania prin pasul 
Mestecăniş, situat la 1100 de metri alti-
tudine. 
 Denumirea, vine probabil de la 
înţelesul vechi al cuvântului “câmpul” 
care definea o uniune de obşti, o forma-
ţiune politico-statală cu centrul politic şi 
administrativ la Câmpulung. Vorba lui 
Nicolae Iorga, “De lung e lung dar e 
munte şi nu câmp”, denumindu-l Câm-
pulung ţărănesc, care se cârmuia de 
sine stătător. În 1352, aici a descălecat 
Dragoş Vodă, venind din Maramureş şi 
tot aici a poposit în 1359, Bogdan I, 
adevăratul întemeietor al statului feudal 
al Moldovei. De altfel, Nicolae Iorga 
afirma că “populaţia locală se poate 
mândri cu rolul care l-a jucat în punerea 
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pietrei fundamentale a domniei moldove-
neşti”, concluzionând că Ţara Câmpulun-
gului, constituită din peste 15 obşti, o re-
publică ţărănească, a existat ca formaţi-
une statală organizată politic şi militar, 
timp de mai multe secole, în cadrul princi-
patului feudal moldovenesc. 
 În epoca Voievodatului localitatea s-
a dezvoltat economic pe baza păstoritului, 
albinăritului, meşteşugurilor şi negoţului şi 
mai puţin pe cultura cerealelor, benefici-
ind, în baza rolului de apărătoare a trece-
rilor montane dintre Moldova şi Transilva-
nia, de un statut privilegiat, constând în 
taxe şi impozite mai blânde. 
 Între 1925 şi 1950, localitatea a fost 
reşedinţa judeţului, iar după reorganizarea 
din 1950, reşedinţa raionului. Din 1968 a 
fost oraş în regiunea şi judeţul Suceava, 
iar din 1995 este municipiu. 
 Apariţia Liceului Militar “Ştefan cel 
Mare” în oraş a fost probabil şi urmare a 
vechiului statut de garnizoană militară.  
 În 1951, generalul în rezervă Nico-
lae Ciobotar a constituit un comitet de ini-
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ţiativă ce a avut rolul de a elabora statu-
tul, a înscrie cei 79 de membri care au 
fost convocaţi într-o adunare generală 
pentru alegerea conducerii viitoarei 
Case de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Câmpulung Moldovenesc. La 9 iulie 
1954 s-au depus documentele de înscri-
ere la tribunal, iar prin sentinţa civilă nr. 
542 din 29 iulie 1954 s-a înfiinţat CARP 
Câmpulung Moldovenesc. 
 Următorii preşedinţi ai asociaţiei 
au fost: Grigori Dornean, Victor Orendo-
vici, Ioan Catargiu, Gheorghe Ungure-
anu, Ioan Procopiuc. Din anul 2006 pre-
şedinte al Consiliului Director şi al CARP 
Câmpulung Moldovenesc a fost ales 
domnul Mihai Zavodnik, urmaş de 
breaslă al întemeietorului asociaţiei. 

 De-a lungul timpului, fiecare dintre 
preşedinti, ajutaţi de consiliile directoare, 
au dus muncă susţinută pentru mărirea 
numărului de membri, prin acordarea 
unui număr cât mai mare de împrumu-
turi, la cât mai mulţi membri, prin 
prezentarea avantajelor de a fi membru 
al CARP, reuşind ca în 2009 să fie peste 
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7.600 de persoane în asociaţie. 

 Până în anul 2006, activitatea s-a 
desfăşurat în sistemul zonal al celor patru 
sectoare ale municipiului şi al celor 14 
sucursale din localităţile limitrofe. După 
2006 s-au deschis încă trei sucursale în 
localităţile din jur. Astăzi, CARP Câmpu-
lung Moldovenesc este prezent în locali-
tăţile Argel, Benea, Breaza, Frasin,   
Fundu Moldovei, Gemenea, Izvoarele 
Sucevei, Moldova Suliţa, Moldoviţa, Os-
tra, Pojorâta, Sadova, Stulpicani, Slă-
tioara, Vama, Vatra Moldoviţei. 
 Începând cu anul 1991, sistemul de 



conducere a fost descentralizat, 
fiecare sucursală zonală având Comitet 
de sprijin format din preşedinte, secretar 
şi casier, acestea desfăşurând anual 
Adunări Generale în care se prezintă 
dări de seamă şi care aleg delegaţii per-
manenţi pentru participarea la Conferin-
ţele ordinare şi extraordinare ale CARP 
Câmpulung Moldovenesc. 
 Astfel, fiecare Conferinţă a consti-
tuit moment de îmbunătăţire a statutului 
şi regulamentului de organizare şi func-
ţionare, în pas cu solicitările membrilor şi 
necesităţilor impuse de zona geografică, 
socială şi culturală. 
 În prezent, CARP Câmpulung 
Moldovenesc îşi desfăşoară activitatea 
în sediul proprietate, din str. Dimitrie 
Cantemir nr. 4. Pentru transportul în su-
cursalele din localităţile limitrofe, în anul 
2008 s-a cumpărat un autoturism, pe 
care cu mândrie îl conduce domnul ad-
ministrator Nicolai Macovei. 
 Ţinând cont de datinele culturale şi 
religioase ale Bucovinei, a fost dezvoltat 
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serviciul de pompe funebre, deschizându-
se magazinul într-o locaţie proprietate, 
prin care se asigură toate materialele ne-
cesare la preţuri de producător. 
 Actualul Consiliu Director, ales în 
anul 2006 pe o perioada de 6 ani, din care 
pe lângă preşedinte mai fac parte şi dom-
nul Grigore Buta – vicepreşedinte, 
doamna Maria Ichim, domnul Gavril Mari-
cari şi domnul Ilie Simion – consilieri, ur-
mare a analizelor specifice efectuate, a 
hotărât aplicarea strictă a prevederilor 
statutare, fiind scoşi din evidenţă, prin pre-
scriere, membrii care au depăşit numărul 
de ani pentru care nu şi-au plătit obliga-
ţiile. În acest mod, Consiliul Director are o 
imagine fidelă a puterii financiare a aso-
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ciaţiei, ştiind că fondul social mediu al 
fiecăruia din cei 7.600 de membri este 
de 500 de lei.  
 Prin munca cenzorului şef, domnul 
Ioan Cosinschi, membri asociaţiei au 
convingerea că prevederile legale sunt 
aplicate întocmai.  

 Contabila şefă, doamna Micaela 
Ioana Maricari, împreună cu comparti-
mentele secretariat, casierii şi contabili-
tate se îngrijesc permanent ca evidenţa 
membrilor, a cotizaţiilor, contribuţiilor, 
sumelor împrumutate şi a celor restituite 
să se efectueze în deplină siguranţă. 
 Prin ridicarea plafonului sumelor 
împrumutate la 8.000 de lei şi restituirea 
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acestora în  maximum 24 de rate 
lunare consecutive, Consiliul Director a 
dorit şi a reuşit să mărească atât fondul 
social general al asociaţiei cât şi numărul 
de membri.  
 Ca măsuri speciale de protecţie so-
cială, Casa acordă împrumuturi fără 
dobândă, în sumă de 300 de lei, mem-
brilor cu pensie de până la 400 de lei. De 
asemenea, membri beneficiază de com-
pensarea parţială, cu 30 de lei, a trata-
mentului efectuat în staţiuni. 

  Pe lângă ajutoarele neram-
bursabile de câte 30 de lei acordate din 
fondurile proprii, CARP Câmpulung Mol-
dovenesc a distribuit la 1 Octombrie 2009 
şi un număr de 46 de ajutoare din fon-
durile primite cu ocazia Zilei Internaţion-
ale a Vârstnicilor, de la Ministerul Muncii, 
prin Federaţia Naţională “OMENIA” a 
CARP-urilor din România. 
 La trecerea prin Bucovina, poposiţi 
şi la CARP Câmpulung Moldovenesc! 

Este invitaţia Preşedintelui,  
Mihai Zavodnik. 

 

A consemnat pentru dumneavoastra, 
 redactorul de serviciu Vasilică Fălcuţă 
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 Oraşul Sul ina, s i tuat în 
extremitatea estică a României, 
localitate înconjurată de mirifica Deltă 
a Dunării, este ultimul port de trecere 
a bătrânului fluviu spre gura de 
vărsare în Marea Neagră. 
 Cunoscută încă din antichitate, 
Sulina era numită de către greci 
Selina, de către turci Sunne şi, mai 
târziu de către cazacii ruşi, Solina. 
 Atestată documentar încă din 
a n u l  9 5 0  î n  l u c r a r e a  “ D e 
Administrando Imperio” a lui 
Constantin Porfirogentul, împărat al 
Bizanţului între 913-959, datorită 
poziţiei sale, oraşul Sulina a stârnit 
interesul comercianţilor, navigatorilor  
şi al marilor puteri din vechime şi 
până în prezent.  
 Port genovez, apoi turcesc şi 
bizantin, este dorit cu ardoare de 
către ruşi care fac presiuni asupra 
turcilor pentru a ceda gurile Dunării şi 

obţin braţul Chilia în 1812, Sulina în 1826 şi 
Sfântul Gheorghe în 1829. După războiul 
Crimeii (1854-1856), pierdut de Rusia, 
Sulina este preluată de către Turcia. În anul 
1856 se constituie Comisiunea Europeană a 
Dunării cu sediul Secretariatului general la 
Sulina. În componenţa Comisiunii intră 
Anglia, Franţa, Prusia, Sardinia, Austria, 
Rusia şi Turcia. Această comisiune este 
considerată strămoşul Uniunii Europene.
 După războiul ruso-româno-turc din 
1877-1788, când România se formează ca 
stat, Dobrogea revine României. 
 Viaţa prosperă din acest mic orăşel a 
fost descrisă de scriitorul Jean Bart 
(comandorul Eugeniu Botez),  în cartea sa 
EUROPOLIS. 
 Revenind în prezent, acest ceresc 
oraş, cândva ţinut al bunăstării şi toleranţei, 
a devenit o localitate moartă din punct de 
vedere economic, cu o populaţie în continuă 
îmbătrânire şi scădere, pândită la tot pasul 
de sărăcie, din care tinerii pleacă şi mai 

CASA DE AJUTOR RECIPROC A 
PENSIONARILOR 

 S U L I N A 



revin rareori, doar pentru scurt timp, 
pentru a-şi revedea părinţii şi prietenii, 
dacă-i mai au. 

 În această noua realitate îşi 
desfăsoară activitatea Casa de Ajutor 
Reciproc a Pensionarilor din Sulina, una 
dintre cele mai mici asociaţii din Federaţia 
Naţională “OMENIA”, cu un număr de 
aproximativ 1000 de membri. 
 Asociaţia fiinţează din anul 1960 sub 
patronajul Sfatului Popular al oraşului 
Sulina, având drept scop ajutorarea şi 
întrajutorarea familiilor sărace de 
pensionari şi muncitori din localitate,  sub 
conducerea primului preşedinte, Ion Matei. 
Din 1972 până în 2002, instituţia a 
funcţionat în baza Legii 13/1972. În 

perioada 1979-1993, preşedinte  al 
asociaţiei a fost domnul Gheorghe Banea. 
Până în 1993 asociaţia şi-a desfăşurat ac-
tivitatea în spaţii puse la dispoziţie de pri-
mărie sau închriate.  
 Începând cu anul 1993, odată cu 
alegerea domnului Nicola Chiriac în func-
ţia de preşedinte se poate discuta de o 
nouă etapă în dezvoltarea şi funcţionarea 
asociaţiei. S-a cumpărat un apartament în 
care s-a amenajat sediul, a fost stimulată 
şi reglementată activitatea de creditare 
precum şi sporirea numărului de membri. 
 Între anii 1997-2001 a fost preşe-
dinte domnul Paul Lindi, iar între anii 
2001-2005, domnul Ionel Petrov. 
 Prin hotărârea Judecătoriei Tulcea, 
pronunţată în şedinţa din 20.09.2006, 
C.A.R.P. Sulina a obţinut statutul de per-
soană juridică, pe baza certificatului de în-
scriere a persoanelor juridice nr. 5125 din 
20.09.2004. 

CARP SULINA 
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 Beneficiind de sprijinul conducerii 
Federaţiei Naţionale “OMENIA”, Asociaţia 
şi-a completat şi îmbunătăţit Statutul, şi-a  
îmbunătăţit metodologiile de acordare a 
creditelor şi ajutoarelor nerambursabile, a 
modernizat sistemul de evidenţă a mem-
brilor prin introducerea calculatoarelor.  
 În prezent, preşedintele C.A.R.P. Su-
lina, domnul Lazăr Simionov, împreună cu 
ceilalţi doi membri ai Consiliului Director, 
domnii Gigel Pârlog şi Gheorghe Grădi-
naru, ajutaţi de doamna cenzor Mihaela 
Varabev şi cu cele două angajate perma-
nent, doamna contabil Silvia Lindi şi 
doamna casier Gherghina Maxim depun 
efort şi sunt preocupaţi de îmbunătăţirea 
activităţii asociaţiei, prin sporirea numărului 
de membri, acordarea în termen cât mai 
scurt a creditelor, păstrarea integrităţii patri-
moniului şi creşterea siguranţei cotizaţiilor 
membrilor. 
 De reţinut este şi faptul că printre 
membrii C.A.R.P. Sulina sunt şi locuitori ai 
altor localităţi din Delta Dunării. Membri din 
comuna Sfântu Gheorghe sunt reprezentaţi 
de colaboratoarea noastră, doamna Sofia 
Rugină, cei din comuna Periprava de către 
doamna Elena Ditcov, iar cei din localitatea 

Sfistofca de către doamna Zenovia Si-
patchin. 
 Ca orice casă de ajutor reciproc a 
pensionarilor, membră a Federaţiei Na-
ţionale “OMENIA”, C.A.R.P. Sulina, chiar 
dacă nu poate susţine financiar activităţi 
de prestări de servicii, acordă ajutoare 
de deces şi ajutoare nerambursabile, 
membrilor de vârsta a treia cu venituri 
mici şi aflaţi în risc social, inclusiv din 
subvenţiile Ministerului Muncii, în baza 
Legii 363 / 2003, ocazionate de Ziua In-
ternaţională a Vârstnicilor. 
  Vă invităm să vizitaţi Delta Dunării, 
acest colţ de rai dat de Dumnezeu 
românilor, iar când ajungeţi în Sulina, 
treceţi şi pe la C.A.R.P. fiindcă suntem 
totdeauna bucuroşi de oaspeti. 
Toate cele bune, vă urează, 
Preşedintele  
C.A.R.P. Sulina, Lazar Simionov 
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CARP PETRILA 

Petrila este oraş în judetul Hunedo-
ara şi face parte din salba de localităţi 
miniere din bazinul Văii Jiului. Străveche 
aşezare situată la 675 m altitudine, pe 
malul Jiului de est, la intersecţia pârâului 
Jieţ cu pârâul Taia, este atestată  din anul 
1493 în actul de danie al regelui 
Vladislav I al Ungariei către cneazul 
român Mihail Cânde. Începuturile ex-
ploatării sistematice, cu mijloace rudi-
mentare, a cărbunelui din Valea Jiului se 
regăsesc în anul 1840 când fraţii Hoff-
man şi Carol Mederspach, proprietari 
austrieci de mine din Rusca Montană, 
atraşi de bogatele zăcăminte carbonifere 
au pus bazele viitoarelor exploatări şi în-
treprinderi miniere, continuând să cum-
pere de la proprietari şi ţărani eliberaţi un 
număr mare de posesiuni miniere. Ex-
ploatarea zăcămintelor carbonifere a con-

tinuat de-a lungul anilor, dezvoltând o 
zonă mono-industrială, activitatea 
economică preponderentă fiind aceea de 
exploatare şi prelucrare a cărbunelui. 

În aceste conditii geografice, is-
torice, economice şi sociale, în anul 1949 
s-a constituit Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor PETRILA, după cum 
rezultă din registrele de evidenta exis-
tente în arhivă.  În aceste registre se re-
găsesc nume ca Haios Iosif, Maria Varga, 
Hokovacs, Pop, Popa, Gampe, Lucaci, 
Cipu, Chis, Cziraki, Bota şi multe altele, 
ai căror fii sau nepoţi sunt membrii actuali 
ai asociaţiei. 

Faptul că proverbul din numărul 1 
al revistei noastre, “ÎNCEPUTUL ÎN-
SEAMNĂ JUMĂTATEA ORICĂRUI LU-
CRU”, a fost folosit de către conducerea 

CASA DE AJUTOR RECIPROC  
A PENSIONARILOR 

P E T R I L A 



asociaţiei în construirea pliantului de 
omagiere a 60 de ani de existenţă, 

ne face să speram că aceasta este citită. 

Iniţial a fost o asociaţie constituită pe 
lângă mina Petrila, numai pentru acordarea 
ajutorului de deces, familiilor membrilor de-
cedaţi. Membrii asociaţiei plăteau o sumă 
modică, de 1–2 lei, pentru ca urmaşii lor să 
primescă ajutorul de deces, în funcţie de 
vechimea acumulată. 

Sediul iniţial a fost în birourile Sindi-
catului minier Petrila, după care s-a perin-
dat în diferite clădiri dezafectate până în 
momentul în care Primăria oraşului Petrila 
a dat spre folosinţă, pe o perioadă de 20 de 
ani, vechea şcoală din str. Nicolae Bal-
cescu nr. 1., loc în care CARP Petrila îşi 
are sediul şi astăzi. 

La început asociaţia a fost condusă 
de către un colectiv de 5-6 persoane, mai 
mult sau mai puţin calificate, fără a avea un 
statut bine definit. Ulterior, casa s-a organi-
zat pe baza legilor şi instrucţiunilor în 
vigoare, s-a redactat un statut, un regula-
ment de organizare şi funcţionare şi a fost 
înfiintat compartimentul financiar-contabil, 
cu personal calificat în domeniu. Astfel, ac-
tivitatea curentă era condusă de către pre-

şedintele Consiliului Director, ales de 
adunarea generală a reprezentanţilor 
membrilor, o dată la 4 ani. Printre pre-
şedinţii CARP Petrila s-au numărat şi 
Ioan Oancea, Petre Urs, Ioan Buliga, 
Ludovic Cristali, Ştefan Andrei, ing. Sa-
bin Florea, Ştefan Nagy, ing. Marin 
Răduţ, iar din 30 iunie 2006, preşedinte 
este domnul ing. Martin Borşa. 

Din amintirile celor mai vechi 
membri şi din arhiva asociaţiei am aflat 
de competenţa conducătorilor profesio-
nişti ai compartimentului financiar-
contabil ca Ioan Barbu, Rodica Barbu, 
Anda Nistoreanu, Mihaela Dumitrescu. 
Astăzi compartimentul financiar-contabil, 
format din doamnele Elena Năstasă, 
Monica Munteanu, Iuliana Szocs şi 
Tunde Cîmpean este condus cu compe-
tenţă de doamna Contabil şef, Bety 
Atena Risteiu. 

Un rol important în bunul mers al 
asociaţiei îl are şi compartimentul ad-
ministrativ format din domnul Constantin 
Hoarcă, doamna Elena Miu şi domnul 
Adrian Olaru. 
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Ca peste tot unde se lucrează cu 
bani, Comisia de Cenzori compusă din 
doamna Mihaela Dumitrescu, domnul 
Traian Chelba şi domnul Ion Bistriceanu, 
economişti cu o foarte bună pregătire 
profesională ,  ver i f ică  s i tua ţ i i le 
economico-financiare, le compară cu 
prevederile legale, întocmind rapoarte 
critice sau laudative, în funcţie de 
situaţie, pe care le prezintă Consiliului Di-
rector şi Adunării Generale a reprezen-
tanţilor membrilor. 

Membrii Consiliului Director din pe-
rioada 2000 – 2009, domnii, Vasile Biter, 
Ioan Churican, Iosif Forro, Valer Mure-
şan, Francisc Thirjung, Ioan Straja şi pre-
şedintele Martin Borşa, ţinand cont de 
rapoartele Comisiei de Cenzori, de con-
stătarile proprii, rezultate din coordonarea 
problemelor de creditare şi administra-
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tive, pe lângă activităţile implicite ale unui 
consiliu director, au efectuat personal, 
până şi lucrări de reparaţii şi întreţinere a 
sediului. 

La 1 Octombrie 2009 CARP Petrila 
a sărbătorit 60 de ani de existenţă, mo-
ment pentru care au editat un pliant cu 
logo “Ajută-te, dacă vrei să fii ajutat, cu 
noi şi pentru noi!”. Experienţa căpătată în 
cei 60 de ani de existenţă, justifică atât 
logo-ul, cât şi informaţiile oferite de pliant. 

Faptul că asociaţia pune la dis-
pozitia membrilor două săli dotate special 
pentru evenimente festive, arată că 
prezenţa acesteia în viaţa comunităţii 
este una dintre cele mai importante. 

Activităţile de socializare a mem-
brilor CARP Petrila sunt dovedite şi de 
colaborarea cu fanfara oraşului, înfiinţată 
în 1935, condusă de-a lungul timpului de 
nume cunoscute, precum Cucutz, Al Ro-
man, Săsărman, Iovan, Gheorghe Cure-
leac şi George Cîlţea şi corurile mixt şi 
bărbătesc, dirijate de Gheorghe Popa, 
Vladimir Ureche şi nonagenarul Nicolae 
Hegy, cu toţii foşti sau actuali membri ai 
asociaţiei. 

Preşedintele, membrii Consiliului 
CARP PETRILA 



Directorul şi angajaţii CARP Petrila 
au numai cuvinte de laudă pentru edilii 
oraşului Petrila, care au susţinut finan-
ciar, material şi moral activităţile desfăşu-
rate de asociaţie, sperând ca susţinerea 
să continue. 

Într-un interviu telefonic cu domnul 
ing. Martin Borşa, pe care am avut deo-
sebita plăcere să-l cunosc în toamna 
anului 2006 la Palatul Parlamentului, 
când era preşedintele a 2.000 de mem-
bri, iar acum este preşedintele a peste 
2800 de membri, am aflat că lângă trecu-
tul plin de amintiri al asociaţiei, dânşii 
doresc să adauge proiecte de strategii 
privind dezvoltarea casei, în contextul 
problemelor sociale existente, cu accent 
pe protecţia socială reală a membrilor, 

sperând în bunăvoinţa unor sponsori 
generoşi, dar şi în programe sociale 
cofinanţate de instituţiile statului. 

Din fondul social de peste 
1.500.000 de lei, asociaţia poate acorda 
credite cu dobânzi modice şi returnare 
în maxim 18 rate lunare consecutive, re-
uşind totodată ca din dobânzi să poată 
acorda ajutoare nerambursabile con-
stând în compensarea parţială a cos-
turilor unor intervenţii chirurgicale, pro-
teze dentare şi auditive. 

Rămânând fideli primei activităţi a 
asociaţiei, actualii membri ai Consiliului 
Director au dat ajutorului acordat urma-
şilor membrilor decedaţi o importanţă 
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deosebită, aceasta constatând în cuantu-
mul acestuia. 

Cu bonomia dânsului, referitor la 
faptul că nimeni nu e veşnic, parafrazând 
o replică din “Apus de soare”, domnul 
ing. Martin Borşa spunea: “CARP Petrila 
nu este a noastră ci a urmaşilor, urmaşi-
lor noştri”, îndemnând pe viitorii conducă-
tori ai casei să completeze acest succint 
istoric cu lucruri şi fapte de toată isprava, 
pe care istoria să le consemneze ca 
atare şi cu care strănepoţii să se mân-
drească.  
 La 1 Octombrie 2009, CARP 
Petrila, membră a Federaţiei Naţionale 
“OMENIA”, a avut ocazia ca, la sumele 
din veniturile proprii, să adauge sumele 
primite de la Ministerul Muncii şi să 
acorde ajutoare nerambursabile la un nu-
măr de 80 de membri, cu ocazia Zilei In-
ternaţionale a Vârstnicilor.  
 Îmi spunea domnul inginer Martin 

Borşa ca atunci 
când voi avea drum 
pe Valea Jiului, mă 
aşteaptă să scriu 
două rânduri în 
Cartea de Onoare a 
CARP Petrila şi cu 
această ocazie îmi 
va arăta şi de unde 
să culeg afine pen-
tru afinată. Sunt 
convins că fiecare 

dintre dumneavoastră, care veţi trece 
pragul la CARP Petrila veţi afla de la 
domnul preşedinte Martin Borşa, unde 
sunt afinele. 

A consemnat pentru dumneavoastră, redactorul de 
serviciu, ing. Vasilică Fălcuţă. 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

Page 31 OMENIA 

CARP PETRILA 

DEBUT 

O M E N I A 
 

Oameni buni de omenie 
Care au pensii din ţară 
Şi-au dat mâna în frăţie 
Case de ajutor creară. 

 

Când nevoile te apasă 
Pensia fiind sub nevoi 

Haide repede la casă 
Sprijin vei avea în noi. 

 

I-au zis generos se ştie 
Într-un glas că-i OMENIA 
N-au greşit căci în frăţie 

Se rezolvă şi nevoia. 
 

Casa noastră-i de ajutor 
Avantaje iţi dă pe loc 

Ai depus fond colector 
Şi ai dat peste noroc. 

 

Asta-i viaţa ta de-acum 
Banii nu te scot din casă 
Ca să fii din nou la drum 

Împrumutul CARP e o şansă. 
 

                   Ion Grigorie 
Preşedinte CARP Lugoj 24.04.2009 



Târgu Neamţ este al treilea oraş ca 
mărime din judeţul Neamţ. Localitatea 
este renumită pentru  Cetatea Neamţului, 
ridicată de Petru I Muşat, pentru casa 
unde a crescut poeta Veronica Micle şi 
de satul (astăzi cartierul) Humuleşti, 
leagănul copilăriei marelui povestitor, Ion 
Creangă.  De asemenea, oraşul este 
centrul unui areal din nordul judeţului 
Neamţ în care se găsesc aproximativ 20 
de mânăstiri ortodoxe, unele de o 
importantă valoare artistică şi culturală, 
ca Văratec, Agapia sau Secu. 

Din punct de vedere al dovezilor 
scrise, Târgu Neamţ este unul din cele 
mai vechi oraşe din Moldova, fiind atestat 
documentar la sfârşitul anilor 1300.  
Toponimul Neamţ este menţionat întâia 
oară în lista rusă de oraşe “valahe” - 
adică româneşti - întocmită între anii  
1387 şi 1392, unde este înscris "Neamţul 
în munţi". Ulterior, regele Ungariei, 
Sigismund de Luxemburg, a folosit acest 

t o p o n i m  " a n t e  c a s t r u m 
Nempch" (înaintea Cetăţii Neamţ) într-
un act emis în ziua de 2 februarie 
1395,cu ocazia unei incursiuni în 
Moldova, urmată de o luptă la 
Ghindăoani, unde a fost învins de 
domnul Ştefan I. Asupra originii 
toponimului Neamţ au existat diferite 
discuţii şi ipoteze, care nu au soluţionat 
mulţumitor această problemă. Haşdeu 
consideră că “Neamţ e tot Neamţ”, adică 
numele de Neamţ se referă la grupul de 
nemţi, poate chiar cavaleri teutoni ori  
saşi, care au zidit Cetatea Neamţ. Cert 

este că în evul 
mediu a trăit aici 
o importantă 
popula ţ ie  de 
n e g u s t o r i 
germani. 
Oraşul Târgu 
Neamţ se afla pe 
cursul mijlociu al 
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râului Neamţ (Ozana lui Creanga) şi are  
peste 22.000 de locuitori, în majoritate 
ortodocşi. 

Turismul este foarte dezvoltat în 
zonă existând multe puncte de interes, 
astfel că pe lângă mânăstiri şi Cetatea 
Neamţului, pot fi vizitate staţiunea  
Bălţateşti, renumită încă din perioada 
interbelică, astăzi aflată în posesia 
Min is teru lu i  Apă ră r i i  Na ţ ionale, 
Rezervaţia de Zimbri şi Animale 

Sălbatice Dragoş 
Vodă de la Neamţ, 
Codrii de aramă, 
Pădurea de goruni 
seculari, Pădurea de 
argint,  Pădurea de 
mesteceni de 200 
de ani. 
Denumirile pădurilor 
sunt ca din povestile 
lui Creangă sau 

Sadoveanu. 
 Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor Târgu Neamţ a luat fiinţă 
la data de 16 martie 1952 şi acum are 
s e d i u l 
propriu în 
T â r g u 
Neamţ, în 
c e n t r u l 
oraşului, pe 
strada Aleea 
Z i m b r u l u i , 
b l o c  4 , 
apartament 23. 
 Preşedintele Consiliului Director  
domnul Gheorghe Luchian, în funcţie din 
iunie 2003 si consilierii Ion Pârlea şi 
Haralambie Mărculeţ, consiliati din punct 

d e  v e d e r e 
e c o n o m i c o -
financiar de 
doamna cenzor 
A n g e l a 
M u n t e a n u 
v e g h e a z ă 
permanent ca 
t r e b u r i l e 
asociaţiei să se 
desfăşoare în 
stil “nemţesc”, 
adica foarte 
ordonat, poate şi ca urmare a influenţei 
străbunilor care au construit cetatea. 
 Dar directivele Consiliului Director 
nu ar funcţiona dacă nu ar exista instituţia 
Contabilului şef, în persoana doamnei 
Elena Goian, compartimentul secretariat 
cu doamnele Mariana Radu-Popovici şi 
Greta David, compartimentul contabilitate 
cu doamna economist Alina Holbură şi 
compartimentul casierie  cu doamna Irina 
Boboc. Trebuie ştiut ca asociaţia are un 
sistem informatic modern supravegheat 
de doamna informatician Mihaela Tinca. 
 Pentru seriozitatea şi calitatea 
muncii, angajatii se bucură de un respect 
deosebit, motiv pentru care la 1 Octombrie 
2009 au fost recompensaţi cu diplome de 
onoare. 
 Cu un fond de peste 4.500.000 de 
lei, asociaţia asigură în bune condiţii 
solicitările privind acordarea de 
împrumuturi membrilor săi, astfel că în 
anul 2008 a acordat împrumuturi la peste 
4.200 de membri în valoare de peste 70 
de miliarde lei vechi. În anul 2009, datorită 
crizei economice atât numărul solicitanţilor 
cât şi sumele vor fi precis mult mai mari. 
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 A s o c i a ţ i a  a c o r d ă 
împrumuturi rambursabile în maxim 24 
de luni pentru sume de până la 5.000 
de lei cu dobânda anuală sub nivelul 
celor practicate de instituţiile bancare. 
Pentru returnarea înainte de scadenţă 
a împrumuturilor se calculează şi se 
restituie diferenţa de dobândă. 
 Conducerea asociaţ iei s-a 
preocupat în permanenţă de mărirea 
numărului de membri, ajungând în 
prezent la peste 8.500 de membri, 
provenind din municipiul Târgu Neamţ 
(cartierele Humuleştii Noi şi Blebea) si 
localitatile Agapia, Bălţăteşti, Brusturi, 
Crăcăoani, Drăgăneşti, Ghindăoani, 
Grumăzeşti, Petricani, Păstrăveni, 
Pipirig, Răuceşti, Timişeşti, Tibucani, 
Urecheni şi Vânători, precum şi din o 
serie de sate din împrejurimi. Numărul 
membrilor asociaţiei este variabil lunar, 
în funcţie de numărul celor ce se 
înscriu şi al deceselor înregistrate. 
 Lunar se fac întâlniri de lucru cu 
delegaţii membrilor din localităţile 
arondate, prilej cu care se efectuează 
verificările, decontările şi informările cu 
problemele din sucursale, probleme 
care sunt analizate totdeauna în prima 
şedinţă de consiliu director. 
 Urmare a acestor şedinte, 
Consiliul Director a propus şi Adunarea 
Generală a aprobat înfiinţarea 
cabinetului medical, care asigură  
consultaţii şi tratamente gratuite 
membrilor, inclusiv la domiciliul 
acestora, pentru cei nedeplasabili sau 
greu deplasabili. 
 Şi fiindcă pensionarii mai şi mor, 
transportul pe ultimul drum este 
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asigurat gratuit cu maşina asociaţiei. 
 Ca la aproape toate asociaţiile 
noastre, binenţeles că există şi salonul de 
coafură şi frizerie, în care serviciile sunt 
asigurate cu o reducere de 50%. 
 Veniturile asociaţiei sunt folosite 
pentru compensarea totală sau parţială a 
serviciilor oferite membrilor, pentru 
acordarea ajutoarelor de deces şi 
acordarea de ajutoare nerambursabile, 
membrilor cu vârste înaintate şi cu situaţii 
materiale şi financiare precare. 
 De asemenea, asociaţia acordă 
ajutoare pentru spitalizare şi procurarea de 
proteze. 
 Pentru membrii săi şi familiile 
acestora, CARP Târgu Neamţ, organizează 
periodic excursii în ţară, cu suportarea a 
50% din consturi din fondurile asociaţiei. 
Din 2003 şi până în prezent, aproape toţi 
membrii au beneficiat de aceste excursii. 
 Urmare a bunei colaborări a con-
ducerii asociaţiei cu edilii oraşului, membrii 
CARP Târgu Neamţ sunt invitaţi şi participă 
activ la acţiunile organizate în municipiu cu 
prilejul tuturor zilelor festive. 
 De la data aderării la Federaţia 
Naţională ‚‚OMENIA’’ a CARP-urilor din 
România, la 18 octombrie 2000, 
reprezentanţii asociaţiei au participat 
permanent şi activ la activitaţile organizate 
la nivel naţional şi regional, iar modul de 
organizare al dânşilor a fost luat model de 
către alte asociaţii.  
 Treceţi pe la CARP Târgu Neamţ, 
pentru a le da motiv ca în excursiile lor să 
vină la dumneavoastră. 
 

A consemnat redactorul de serviciu Sile Fălcuţă 
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Înregistrat la nr. 458  din 12.10.2009 
Sectiunea I 

DISPOZITII GENERALE 
Art.1. Filiala Judeţeană a Federaţiei Na-
ţionale “OMENIA” a Caselor de Ajutor 
Reciproc ale Pensionarilor din 
România, denumită în continuare Filiala 
Judeţeană, fiinţează în baza prevederilor 
Legii 540/2002 privind casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor, a Legii 
502/2004 privind asociaţiile de pensionari 
şi a Legii nr.246/2005 privind asociaţiile 
şi fundaţiile. 
Art.2. Filiala Judeţeană funcţionează ca 
organism autonom, consultativ, de in-
teres public şi de reprezentare, cu 
caracter nepatrimonial, neguvernamen-
tal, apolitic, cu scop de caritate, de în-
trajutorare mutuală şi de asistenţă so-
cială. 
Art.3. Filiala Judeţeană participă la acţi-
unile Federaţiei Naţionale “OMENIA” a 
C.A.R.P-urilor din România şi asigură 
înfăptuirea hotărârilor Congresului, 
Consiliului Naţional, Comitetului Direc-
tor şi Biroului Permanent, care privesc 
asociaţiile de pensionari afiliate. 
Art.4. Filialele Judeţene fac parte din 
Consiliul Judeţean al Persoanelor 
Vârstnice şi Comitetul Consultativ de 
Dialog Civic pentru Problemele Per-
soanelor Vârstnice, reprezintă intere-
sele membrilor săi în aceste organisme, 
colaborează cu instituţiile descentrali-

zate ale statului şi consiliilor locale, cu or-
ganizaţiile şi asociaţiile de pensionari, în 
vederea susţinerii adoptării de măsuri pen-
tru protecţia pensionarilor. 
Art.5. Filiala Judeţeană asigură coordon-
area eforturilor pentru realizarea scopului 
principal al caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, de sprijinire a membrilor lor 
prin acordarea de ajutoare rambursabile şi 
nerambursabile, cât şi ajutoare pentru 
acoperirea unor cheltuieli cu înmormân-
tarea foştilor membri, conform statutului şi 
posibilităţilor  fiecărui C.A.R.P. 
Art.6. Filiala Judeţeană sprijină C.A.R.P. în 
organizarea şi desfăşurarea unor activităţi 
şi servicii de interes comun, în următoarele 
domenii: 
 -activităţi cultural-artistice, concursuri 
şi întreceri sportive; 
 -excursii şi pelerinaje; 
 -schimburi de experienţă şi vizite re-
ciproce între C.A.R.P-uri, în vederea gen-
eralizării experienţei pozitive şi a metodelor 
de conducere, stil şi metode de lucru ale 
organelor alese. 
Art.7. Durata de funcţionare a Filialei Jude-
ţene este pe termen nelimitat iar sediul 
este la Casa de Ajutor Reciproc a Pension-
arilor din localitatea reşedinţă de judeţ sau 
din altă localitate, stabilită de către Adu-
narea Generală a reprezentanţilor, cu acor-
dul Federaţiei Naţionale “OMENIA”. 
Art.8. Dizolvarea Filialei Judeţene poate 
avea loc prin hotărârea adunării generale a 

REGULAMENT  
CADRU-ORIENTATIV 

DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A FILIALEI JUDETENE  
A FEDERATIEI NATIONALE “OMENIA”  

A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR DIN ROMANIA 



reprezentantilor. 
Secţiunea II 

STRUCTURA, ORGANIZAREA ŞI 
CONDUCEREA FILIALEI JUDEŢENE 

Art. 9. Filiala Judeţeană este alcătuită 
prin afilierea a cel puţin 2 case de ajutor 
reciproc ale pensionarilor din judeţ. 
Art.10. Organele de conducere ale Fili-
alei Judeţene sunt: 

Adunarea Generală 
Biroul Executiv 
Preşedintele 

Art.11. (1) Adunarea Generală a Filialei 
Judeţene este constituită din câte 3 
reprezentanţi de la fiecare C.A.R.P. 
afiliată. 
(2) Reprezentanţii C.A.R.P-urilor la 
adunările generale sunt de regulă 
membrii Consiliilor Directoare,  ai Co-
misiilor de Cenzori şi Contabilii Şefi. 
(3) Adunarea Generală a Filialei Jude-
ţene se întruneşte de regulă anual şi 
este statutar constituită dacă sunt 
prezenţi cel puţin câte 2 reprezentanţi 
de la fiecare C.A.R.P. afiliată. 
(4) Adunarea Generală a Filialei Jude-
ţene are în principal următoarele atribu-
ţiuni: 
a.) desemnează componenţa numerică 
a Biroului Executiv, şi alege prin vot 
deschis Biroul Executiv, preşedintele, 
vicepreşedintele şi secretarul, la un in-
terval de 4 ani; 
b.) aproba programe de activitate pe 
termen scurt, mediu şi lung; 
c.) analizează rezultatele obţinute, pe 
bază de bilanţ; 

d.) organizează generalizarea experienţei 
pozitive; 
e.) aprobă organizarea de acţiuni comune 
ale caselor de ajutor reciproc ale pension-
arilor; 
f.) îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevă-
zute de lege; 
Art.12. Biroul Executiv este format din pre-
şedinţii  în  funcţiune,  se  întruneşte în 
şedinţe de lucru trimestrial şi ori de câte ori 
este nevoie, având următoarele atribuţii: 
a.) organizează îndeplinirea hotărârilor 
adunării generale; 
b.) asigură respectarea Legii C.A.R.P. şi 
Legii asociaţiilor de pensionari; 
c.) asigură respectarea statutelor proprii 
ale fiecărei C.A.R.P. afiliată; 
d.) asigură activitatea curentă a Filialei 
Judeţene; 
e.) convoacă adunarea generală a Filialei 
Judeţene; 
f.) îndeplineşte orice alte atribuţiuni prevă-
zute de lege. 
Art.13. (1) Preşedintele Filialei Judeţene 
este desemnat de către adunarea generală 
şi are următoarele atribuţiuni principale: 
a). convoacă din timp şi conduce lucrările 
şedinţelor Biroului Executiv; 
b.) face parte de drept din Consiliul Jude-
ţean al Persoanelor Vârstnice conform 
prevederilor Legii 16/2000 şi a Statutului 
cadru; 
c.) reprezintă Filiala Judeţeană în rapor-
turile cu Federaţia Naţională “OMENIA”; 
d.) reprezinta Filiala Judeţeană în relaţiile 
cu autorităţile publice locale; 
e.) participă la acţiunile şi activităţile 
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caselor de ajutor reciproc ale pension-
arilor; 
f.) participă la Consiliile Naţionale şi 
Congresele Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” şi ia măsurile necesare pen-
tru îndeplinirea hotărârilor ce se iau la 
acest nivel; 
g.) asigură conducerea operativă 
curentă a Filialei Judeţene, emite decizii 
în acest scop şi ţine legătura perma-
nentă cu Federaţia Naţională “OMENIA”. 
(2) Pentru îndeplinirea atribuţiunilor ce-i 
revin, preşedintele Filialei Judeţene 
elaborează recomandări pentru casele 
de ajutor reciproc ale pensionarilor, afili-
ate. 

Sectiunea III 
DISPOZIŢII FINALE 

Art.14. (1) Afilierea caselor de ajutor re-
ciproc ale pensionarilor în asociaţii cen-
trale şi judeţene, respectiv în Federaţia 
Naţională “OMENIA” şi Filiale Judeţene 
este reglementată de Legea nr. 540/ 
2002, Legea nr. 502/2004 şi Legea nr. 
246/ 2005. 
(2) Asocierea la Federaţia Naţională 
“OMENIA” şi Filiala Judeţeană are 
caracter de reprezentare, de întrajuto-
rare şi coordonare a eforturilor în activi-
tăţile de asistenţă şi protecţie socială a 
membrilor. 
(3) Casele de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor se pot afilia la o singură aso-
ciaţie cu acelaşi profil, ele îşi păstrează 
autonomia şi personalitatea juridica legal 
dobândită. Afilierea nu presupune subor-
donare.  
Art.15. (1) Filialele judeţene care nu au 
dobândit calitatea de persoană juridică, 
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nu întocmesc bugete de venituri şi 
cheltuieli proprii, iar operaţiunile financiare 
vor fi evidenţiate distinct în contabilitatea 
C.A.R.P-ului în cadrul căreia funcţionează 
sediul filialei. 
Art.16. Prezentul Regulament Cadru Ori-
entativ, de organizare şi funcţionare a Fili-
alei Judeţene are caracter de recoman-
dare, pot fi aduse completări şi modificări 
în baza experienţei acumulate şi a regle-
mentarilor legale. 
Art.17. Filialele Judeţene îşi pot elabora 
regulamente proprii de organizare şi func-
ţionare cu activităţi specifice, care trebuie 
să fie aprobate de adunarea generală a 
reprezentanţilor caselor de ajutor reciproc 
ale pensionarilor, afiliate. 
Art.18. Se asimilează Filialei Judeţene, 
casa de ajutor reciproc a pensionarilor 
care are sucursale şi puncte de lucru în 
mai multe localităţi din judeţ, dacă este 
singura membră a Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” a C.A.R.P-urilor din România, 
în judeţul respectiv. 
Art.19. Federaţia Naţională “OMENIA” va 
lucra direct cu Filialele Judeţene, care au 
obligaţia să asigure legătura permanentă 
cu toate C.A.R.P-urile afiliate. 
Art.20. Filiala Judeţeană va asigura 
primirea comunicărilor şi materialelor de la 
Federaţia Naţională “OMENIA” şi le va 
transmite la toate C.A.R.P-urile afiliate. 
 

Preşedintele Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România  
            Ing. Gheorghe Chioaru  
               

Prezentul regulament a fost aprobat de către Biroul Permanent şi 
Comitetul Director în sedinţa comună din 09.10.2009,  

desfăşurată la CARP ORADEA. 
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PARTENERII NOSTRI 

„REDESCOPERIM 
SUNETELE“ 

 RomSound SRL, specializată 
în domeniul protezelor auditive a 
lansat un program social de 
informare a populaţiei din toate 
judeţele ţării cu privire la 
importanţa auzului, testarea şi 
consil ierea 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! 

 Protocolul între RomSound şi CARP-urile mem-
bre ale Federaţiei Naţionale OMENIA produce rezultate ! 
 Până la data de 30 noiembrie 2009 s-au semnat pro-
tocoalele şi au fost demarate testările auditive ale membrilor 
în sediile a peste 30 de CARP-uri. Din cele peste 1300 de 
persoane de vârsta a treia testate auditiv,  unui numar de 
420 de membri li s-au întocmit deja dosarele de primire a 
aparatului auditiv, cu spijinul financiar al Caselor Judeţene 
de Sănătate. 

 Specialiştii RomSound mulţumesc conducerilor 
CARP-urilor pentru pomovarea evenimentului în rândul 
membrilor, organizarea foarte bună, punerea la dispoziţie a 
spaţiului necesar testărilor şi mai ales pentru implicarea de 
care au dat dovadă.  

 Enumerăm mai jos câteva dintre CARP-urile din lo-
calităţile unde au fost începute testările auditive: Baia Mare, 
Bârlad, Brăila, Carei, Câmpulung-Moldovenesc, Comăneşti, 
Constanţa, Covasna, Dărmăneşti, Fălticeni, Galaţi, Gura 
Humorului, Iasi, Luduş, Moineşti, Paşcani, Piteşti, Podul 
Iloaiei, Sângiorgiu de Pădure, Seini, Sfântu Gheorghe, 
Sighetul Marmaţiei, Sovata, Târgovişte, Tăşnad, Târgu Fru-
mos, Vatra Dornei, Vişeu, Vaslui, Zalău. 
 Vizitele nu sunt singulare, exemplu fiind CARP OME-
NIA Bucureşti, unde o echipă a RomSound a fost prezentă  
la a patra şedinţă de testare.  

 “Efortul” CARP constă în a convoca 
posibilii beneficiari ai acestui serviciu, la 
locul şi data stabilite împreună cu 
reprezentanţii RomSound. Beneficiile se 
înscriu la capitolul “servicii socio-
medicale în folosul membrilor”. 

Stabiliţi cu domnişoara Melania Biro, datele când se pot 
desfăşura şedintele,  sunând la tel. 0757.049.858 sau la re-
dacţie. 



SFATUL MEDICULUI     Căderile la vârstnici 
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Căderile reprezintă 
o problemă majoră pentru 
vârstnici, în special pentru 
femei. Un procent de 30% 
din vârstnici cad în fiecare 
an, procentul crescând 
odată cu vârsta. După 
căderi se poate instala recuperarea 
completă sau pot rămâne sechele 
invalidante cu imobilizare definitivă. Astfel, 
una din cele mai frecvente şi grave situaţii 
este fractura de şold cu recuperare lentă 
sau chiar absentă. Cel mai frecvent, căderile 
sunt determinate de interacţiunea dintre 
vârstnicul cu diferite deficienţe şi un teren 
accidentat sau alunecos. 

Deficienţele vârstnicului pot fi: 
-boli cronice (hiper sau hipo tensiune 

arterială, unele tulburări de ritm cardiac, boli 
neurologice cu afectarea echilibrului, boli 
psihice, artrite şi artroze etc.); 

-deficienţe de văz şi auz; 
-deficienţe de raţionament, timp lent de 

reacţie; 
-necesitatea imperioasă de micţiune; 
-tulburări de postură şi echilibru, ca reacţii 

adverse la unele tratamente medicamen-
toase (diuretice, sedative, neuroplegice, 
antidepresive etc.); 

-consumul de alcool este cea mai 
comună cauză a producerii căderilor. 

Una din 4 persoane care cade, suferă 
leziuni serioase iar 5% din căzături 
determină fracturi osoase. Căderile sunt a 
şasea cauză de deces la vârstnici şi în 40% 
din cazuri vârstnicii devin dependenţi, 
nemaiputând să facă faţă activităţilor zilnice 
singuri. 

Este foarte important, mai ales pentru 
vârstnicii singuri, să fie permanent 
preocupaţi să evite căderile. Este important 
să aveţi în vedere următoarele: 

-evitaţi ieşirile din casă când sunt condiţii 
meteo nefavorabile (în mod special iarna, 

când este gheaţă pe jos); ideal este sa ieşiţi 
însoţiţi de o persoană sănătoasă; 

-folosiţi încălţăminte potrivită (eventual 
lipiţi pe talpă un material antiderapant – 
leucoplast); 

-folosiţi obligatoriu mijloace ajutătoare de 
mers (baston, cadru), atunci când este 
nevoie, atât în casă cât şi afară; 

-purtaţi permanent ochelari după indicaţia 
medicului (numai cu dioptriile recomandate); 
anual faceţi un consult oftalmologic; 

-în interiorul casei folosiţi covoraşe 
antiderapante, plasate pe jos în zonele 
alunecoase şi obligatoriu în cadă; dacă nu 
puteţi singur să faceţi baie, cereţi ajutorul 
unei persoane valide - cele mai multe căderi 
în casă au loc în baie; 

-încercaţi să faceţi modificări în casă 
pentru a avea de ce vă susţine peste tot 
(mobile, bare); 

-nu vă ridicaţi niciodată brusc în picioare 
din pat; aşteptaţi 2 – 5 minute la marginea 
patului; 

-nu ieşiţi din casă la scurt timp după ce aţi 
luat un tratament nou introdus de medic, 
indiferent pentru ce v-a fost prescris; 
aşteptaţi 2 – 3 ore, să fiţi sigur că nu vă 
produce reacţii adverse; 

-evitaţi consumul de alcool; 
-nu minimalizati căderile şi nu le atribuiţi 

numai factorilor externi; cauzele pot fi 
tulburări de sănătate, chiar severe; mergeţi la 
medic şi relataţi împrejurările şi modul de 
producere a căderii, la timp cât mai scurt de 
la producerea acesteia. 

 

Laura-Eleni 
Nedelescu 
Medic 
geriatrie 
Gerontologie la  
CARP OMENIA 
Bucureşti 



 Sfârşitul fiecărui 
an coincide cu în-
tocmirea documente-
lor financiar - con-
tabile specifice activi-
tăţii fiecărui CARP şi 
în acelaşi timp per-
mite factorilor de 

decizie, ca pe baza datelor analitice şi sin-
tetice obţinute, să facă o analiză riguroasă 
asupra rezultatelor şi să identifice noi posi-
bilităti şi soluţii care să conducă la îmbună-
tăţirea activităţii în perioada următoare. 
 În prezent, la nivelul fiecărui CARP 
există o serie de indicatori definiţi ca ur-
mare a experienţei acumulate şi necesităţii 
de informare, care manifestă tot mai mult 
tendinţa de integrare, prin agregarea aces-
tora, într-un sistem informatic, constituit din 
fişiere de date şi aplicaţii, care să permită 
pe termen mediu, trecerea la elaborarea 
bazelor de date funcţionale si implemen-
tarea acestora în entitătile care dispun de 
resursele umane şi materiale necesare. 
 În acest context, apreciez ca util, 
prezentarea în paginile revistei, a unor in-
formaţii, idei şi preocupări, rezultate din ex-
perienţa propriilor specialisti, care să facă 
posibil, definirea unor indicatori orientativi 
(pe bază de consens) la nivelul unor 
CARP-uri sau chiar la nivelul federaţiei. 
 Din datele cunoscute a rezultat con-
statarea că ponderea cea mai mare a indi-
catorilor cu care operează personalul spe-
cializat din CARP-uri sunt cei din categoria 

numerici şi valorici (număr de membri, 
numărul celor intraţi în evidenţă, numă-
rul celor ieşiţi, numărul de decese, 
soldul total al cotizaţiilor etc.) şi în mai 
mică măsură sunt agreaţi indicatori cali-
tativi, care sunt mai elaboraţi dar oferă o 
imagine de ansamblu (piramidală) asu-
pra întregii activităţi. 
 În cele ce urmează, vă supun aten-
ţiei, o variantă rezultată în urma unui 
studiu efectuat pe parcursul a 2 ani ca-
lendaristici, care poate constitui o bază 
de discuţie profesionistă pe această 
temă. 
 Analiza a scos în evidenţă faptul 
că pentru o caracterizare sumară a cali-
tăţii activităţii unui CARP, este necesar 
luarea în considerare a unui număr re-
strâns de indicatori, printre care amin-
tim: 
 Iuc - utilizarea fondului de cotizaţie 
(indicator de performanţă); 
 Ipm - gradul de asigurare a fondu-
lui de cotizaţie din disponibilităţile finan-
ciare totale (indicator de prudenţă min-
imă); 
 Ipr - gradul de asigurare a fondului 
de cotizaţie din disponibilităţi “surse 
certe” (indicator de prudenţă ridicată); 
 Ib - bonitatea financiară a CARP 
(indicator necesar în relaţii de acredi-
tare) 
 Is - solvabilitatea CARP (indicator 
în relaţii de parteneriat). 
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pe baza de indicatori valorici calitativi 

  -studiu de caz- 



 Formulele de calcul ale indicatorilor, semnificaţia acestora, aprecierea 
calitativă a rezultatului pe baza unor ponderi rezultate din practica activităţii unor 
CARP-uri pe date reale şi mărimi medii sunt prezentate în tabelul de mai jos.  
 În numarul viitor, pe baza datelor obţinute ca urmare a încheierii exerciţiului fi-
nanciar 2009, vom prezenta modalitatea structurării şi formatizării acestora, astfel 
încât să continuam analiza până la obţinerea rezultatului final privind aprecierea cali-
tativă (FB, B, S, NS) a activităţii unui CARP. 
 Cenzor şef al F.N.OMENIA, ec. Cicerone Olivo   
                             Analist F.N.OMENIA, ing. Vasilică Fălcuţă 

INDICATORI  SINTETICI  CANTITATIVI  
CU APRECIEREA CALITATIVĂ A REZULTATELOR ACTIVITĂŢII UNUI CARP  
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CURIER FINANCIAR 

INDICATORUL  Formula de calcul  Semnificatie  

Simbol Denumire  

 Utilizarea fondului de 
cotizatie (performanta) 

 
 

 

unde: 
Dî =Debitori din imprumuturi 
Dcu = Debitori in curs de urmarire 
DC = Deponenti din cotizatie 

Indica gradul de utilizare a fondului depo-
nenti din cotizatii, in acordarea de impru-
muturi (la o anumita data - lunar) 

    

 

F.B. - peste 100% 
B. - 90-100% 
S. - 80-90% 
N.S. - sub 80% 

 Asigurarea fondului de 
cotizatie din disponibili-
tatile totale, surse certe si 

surse incerte  

(prudenta minima) 

 

 

 

 

unde: 
Dt= Disponibilitati totale 
DC=Deponenti din cotizatie 

Indica gradul de asigurare a fondului 
deponenti din cotizatii de catre dispon-
ibilitatile financiare totale ale C.A.R.P. (la 
o anumita data) 

 

F.B. - peste 120% 
B. - 100-120% 
S. - 100% 
N.S. - sub 100% 

 Asigurarea fondului de 
cotizatie din disponibili-

tati certe 

(prudenta ridicata) 

 
 

 

 

unde: 
Dc = Disponibilitati certe (lichiditati) 
DC= Deponenti din cotizatie 

Indica gradul real de asigurare a fondului 
deponenti din cotizatii de catre dispon-
ibilitati financiare certe ale C.A.R.P. 
(lichiditati existente la o anumita data) 

Aprecierea activitatii 
F.B. -100% si peste 
B. - 90-100% 
S. - 80-90% 
N.S. - sub 80% 

Aprecierea  calitativa  

a rezultatului  

 Bonitatea  

financiara  

a CARP 

 

 

 

 

unde: 
Dt = Disponibilitati totale 
Ot = Obligatii totale 

Indica posibilitatile financiare ale 
C.A.R.P.in raport cu obligatiile. De regula 
se calculeaza semestrial / anual, dar se 
poate calcula si lunar pentru a putea fi 
urmarit in dinamica 

Aprecierea bonitatii 
F.B. - 120-150% 
B. - 110-120% 
S. - 100-110% 
N.S. - sub 100% 

  

Solvabilitatea 

 CARP 

 

 

 

 

 

unde: 
Dtf= Disponibilitati totale financiare 
Pfix= Valoarea patrimoniului fix al C.A.R.P. 
Otf=Obligatii totale financiare 

Indica posibilitatile totale financiare si 
materiale ale C.A.R.P. de a onora obliga-
tiile creditorilor si a asigura resursele 
necesare pentru functionarea asociatiei 
pe timp de cel putin 1 an, pana la lichi-
dare. 

Aprecierea solvabilitatii 
F.B. - peste 150% 
B. - 130-150% 
S. - 120-130% 
N.S. - sub 120% 

100⋅
+

=
DC
DcuDîIuc

100⋅=
DC
DtIpm

Ipm

Iuc

100⋅
Σ

=
DC
DcIprIpr

100⋅=
Ot
DtIb

100⋅
+

=
Otf
PfixDtfIs

Ib

Is

OMENIA 



 Un pas important în analiza unei asociaţii este 
stabilirea exactă a calităţilor pe care le are activitatea 
desfăşurată, slăbiciunile, oportunităţile sau posibilele 
riscuri. Luarea deciziilor privind misiunea, scopul, 
obiectivele strategice şi căile de acţiune, se bazează 
pe un amplu proces de evaluare a capacităţii organiza-
ţionale ale asociaţiei. 
 Cea mai importantă tehnică managerială utili-
zată pentru înţelegerea pozitiei strategice a asociaţiei 
este  ,,Analiza SWOT“. Denumirea provine din limba 
engleză, de la iniţialele cuvintelor: Strengts – forte; 
Weaknesses – slăbiciuni; Opportunities – şanse; 
Threats – ameninţări. 
 Prin intermediul analizei SWOT managementul 
asociaţiei poate anticipa nevoile grupului ţintă, poate 
elabora şi implementa strategia optimă pentru a 
asigura dezvoltarea şi prosperitatea asociaţiei. 
 Punctele forte şi punctele slabe – privesc aso-
ciaţia şi reflectă situaţia acesteia, iar oportunităţile şi 
ameninţările privesc mediul şi oglindesc impactul 
acestuia asupra activităţii asociaţiei. 
 Analiza SWOT începe prin efectuarea unui in-
ventar a calităţilor şi slăbiciunilor interne ale asociaţiei 
şi se continuă prin listarea oportunităţilor şi a amenin-
ţărilor externe care pot favoriza ori afecta asociaţia.  
 Punctele forte ale asociaţiei reprezintă compe-
tenţe distinctive/resurse pe care aceasta le posedă iar 
punctele slabe reprezintă activităţi pe care asociaţia nu 
le realizează din cauza limitelor sau datorită resurselor 
de care are nevoie dar nu le posedă.  
 Oportunitatile reprezinta factori de mediu ex-
terni, pozitivi. Amenintarile sunt factori de mediu externi 
negativi – situatii sau evenimente care pot afecta nefa-
vorabil in masura semnificativa capacitatea organizatiei 
de a-si realiza integral obiectivele stabilite. 
 Aplicarea analizei SWOT este facilitată dacă se 
foloseste o listă de probleme care trebuie urmărite şi 
ale căror răspunsuri sunt relevante pentru evaluarea 
situaţiei de fapt a mediului şi a asociaţiei.   
 Este recomandabil ca problemele urmărite în 
ceea ce priveşte punctele forte, punctele slabe, oportu-
nitaţile şi ameninţările să aibă o anvergură necesară 
pentru a fi cu adevărat probleme strategice, să aibă 

legătură cu planurile strategice şi să ofere indicii 
semnificative pentru evaluarea organizaţiei. 
 În continuare vom supune atenţiei dum-
neavoastră un exemplu practic de analiza SWOT. 

 
Analiza SWOT a 
Centrului de zi  

“OMENIA’’ 
Istoricul şi profilul 

Centrului de zi 
,,OMENIA’’  

 Centrul de zi 
,,OMENIA” şi-a  deschis  porţile l a  data  de  1 Oc-
tombrie 2009 şi  este un aşezământ care se adre-
sează  persoanelor în vârstă care doresc să se im-
plice în activitaţi specifice vârstei şi hobby-urilor lor. 
Deschiderea acestuia, care a coincis cu sărbători-
rea internaţională a zilei vârstnicilor,  face parte din 
stategia de dezvoltare a serviciilor sociale din cad-
rul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
,,OMENIA’’ Bucureşti iar prin statutul său de organi-
zare şi funcţionare respectă carta şi principiile 
acesteia si îşi propune să ofere pensionarilor o 
paletă de servicii sociale, juridice şi de consiliere 
cetăţenească. De asemenea, se doreşte ca în 
acest edificiu, membrii CARP “OMENIA” să găsea-
scă oportunităţi de petrecere a timpului liber, să re-
laţioneze unii cu alţi sau să găsească  mijloace de a 
transmite mesajele lor către comunitatea locală din 
care fac parte. 

 PUNCTE FORTE 

• Un puternic suport organizaţional din partea 
CARP “OMENIA” Bucureşti;  

• Existenţa unei acreditări pentru asigurarea  ser-
viciilor sociale la nivelul  CARP “OMENIA” per-
mite,  furnizarea serviciilor sociale şi în cadrul 
Centrului de zi;  

• Centrul funcţionează într-o incintă bine definită, 
dispune de personal calificat şi de o dotare ini-
ţială suficientă pentru scopurile propuse; 

• Legislaţia actuală permite funcţionarea unui ast-
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metodă de evaluare şi dezvoltare organizaţională  

- exemplu practic - 



fel de  Centru de zi. 
• În proximitatea localului, există un furnizor puternic 

de persoane în vârsta, cu o situaţie materială grea 
şi care constituie elementul cheie pentru preocupă-
rile Centrului de zi “OMENIA”. 

 PUNCTE SLABE 
• Paleta serviciilor este limitată în raport cu numărul 

mare de potenţiali beneficiari; 
• Reţeaua de voluntari în stare incipientă. 
• Relaţiile insuficiente cu instituţiile publice şi cu cele-

lalte organizaţii similare. 
• Fonduri limitate pentru componenta de asistenţă 

socială; 
• Cultura organizaţională în cadrul comunităţii inveci-

nate nu asigură suport suficient pentru succesul 
acţiunilor Centrului de Zi. 

 

 OPORTUNITĂŢI 
• Posibilitatea extinderii gamei de servicii – implicit 

mărirea numărului de membri CARP “OMENIA”. 
• Îmbunătăţirea relaţiilor cu comunitatea locală şi in-

stituţiile publice. 
• Crearea posibilităţilor de organizare a unor eveni-

mente cu caracter caritabil. 
• Crearea unei structuri pentru manegeriatul volun-

tarilor. 
• Implementarea unor proceduri de funcţionare stan-

dardizate, care să ofere posibilitatea de a deveni un 
model de bune practici pentru ceilalţi furnizori se 
servicii sociale. 

• Creşterea nivelului de informare al autorităţilor pub-
lice cu privire la performanţele serviciilor sociale 
furnizate de către Centrul de zi. 

• Pregătirea şi formarea unor nuclee de bătrâni vol-
untari care să participe la activitaţile sociale şi care 
să promoveze în cadrul comunităţii locale, prin-
cipiile şi valorile CARP “OMENIA”. 

• Justificarea necesităţii unor astfel de servicii adre-
sate vârstnicilor. 

• Crearea unei baze de date a beneficiarilor structu-
rată pe problematici medicale şi sociale. 

 

 AMENINŢĂRI 
• Dizolvarea activităţilor din cauza percepţiei eronate 

a beneficiarilor – dependenţa de serviciile sociale. 
• Pierderea resurselor disponibile, datorită scăderii 

puterii de susţinere din partea unor importanţi finan-
ţatori, ca urmare a crizei economico-financiare, sau 
ca urmare a înfiinţării unor centre de zi concurente; 
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• Consumul unor fonduri disproporţionate, 
în raport cu posibilităţile CARP 
“OMENIA”, pentru obţinerea avizelor şi acredi-
tărilor necesare funcţionării. 

• Pierderea personalului specializat, ca urmare a 
unor posibile probleme sociale 

 CONCLUZII  
 În urma identificarii punctelor tari, punctelor 
slabe, oportunităţilor şi ameninţărilor, putem con-
cluziona următoarele: 
• Centrul de zi ,,OMENIA’’ poate deveni prin dez-

voltare un puternic furnizor de servicii sociale şi 
un model de bune practici în Sectorul 5 al capi-
talei; 

• Baza tehnico-materială modernă, pe care o 
deţine, îi permite extinderea gamei de servicii 
sociale oferite; 

• Numărul mare de membri CARP “OMENIA”, 
mulţumiţi de serviciile furnizate, poate constitui 
un suport util de promovare a principiilor şi val-
orilor acestei organizaţii în cadrul comunităţii 
locale, element de natură să-i crească prestigiul 
şi să atragă alţi membri; 

• Există resurse şi condiţiile necesare pentru di-
versificarea serviciilor sociale oferite; 

• CARP OMENIA, prin deschiderea Centrului de 
Zi, a devenit o voce puternică în domeniul furni-
zării de servicii sociale pentru vârstnici şi poate 
milita pentru drepturile membrilor săi; 

• Folosirea metodei de analiză SWOT este utilă 
în identificarea potenţialului disponibil, definirea  
priorităţilor şi pentru crearea unei viziuni 
comune de realizare a strategiei de dezvoltare a 
Centrului de zi.  

 Fiind la început 
am vrut prin această 
analiză să răspundem la 
î n t r e b ă r i l e  „ U n d e 
suntem?” şi “Unde am 
putea să ajungem”, 
aceasta implicând o 
evaluare atentă atât a  
mediului intern cât şi a 
mediului extern general 
şi specific. 
Director  
Centru de zi “OMENIA” 
Sorana Oprişan 

OMENIA 



• Una din condiţiile strict necesare pentru ca 
Dumnezeu să poată pune mâna pe capul 
cuiva este ca acesta, capul, să existe. 

• Chiar şi atunci când ai de toate, tot mai ai 
nevoie de prieteni. 

• În condiţii de corectitudine socială, este 
necesar să faci foarte bine ceea ce poţi, 
pentru că nu poţi face mereu ceea ce vrei. 

• Când te afli într-un grup oarecare, este 
foarte important dacă poţi spune care eşti 
tu. 

• Cine vrea să audă numai cuvinte plăcute 
urechilor sale să nu se plângă de lipsa de 
sinceritate a celor din jur. 

• Cea mai bună răsplată pentru un om con-
stă în respectul care i se acordă pentru 
ceea ce este, nu pentru ceea ce pretinde 
că este. 

• Este foarte uşor să nu recunoşti meritele 
cuiva, motivând că nu vrei să-l linguşeşti. 

• Interesele pot constitui şi consolida o aso-
ciere, dar nu o prietenie. 

• Există şi o ipocrizie determinată de falsele 
bune intenţii. De exemplu, să menajezi un 
peşte, punându-l în colivie. 

• Este uşor să te dezici de oamenii care nu 
sunt de acord cu tine. Dar trebuie să-ţi 
asumi şi riscul determinat de posibilitatea 
ca dreptatea să fie de partea lor. 

• Maturitatea este acea perioadă din viaţa 
noastră când ajungem suficient de 
înţelepţi, pentru a ne coborî vechile idealuri 
la înălţimi rezonabile. 

• Dacă legea gravitaţiei ar fi fost su-
pusă dezbaterii juridice, n-ar fi fost 
încă aplicabilă. 

• Din istorie, se ştie că orice sistem 
dictatorial începe prin acordarea de 
puteri nelimitate unor oameni limitaţi. 
Ignorarea acestei lecţii a costat prea 
mult omenirea. 

• Uneori, pentru a fi fericit, trebuie să 
inventezi fericirea. 

• Geometria politică este ştiinţa de la 
graniţa dintre matematică şi politică, 
având ca obiect de studiu o multitu-
dine de … figuri şi relaţiile dintre ele. 
De exemplu sfera puterii, piramida 
ierarhiei, prisma vederii, conul de 
umbră, cercul de interese ş.a.m.d. 

• A umbla cu cioara vopsită nu este o 
meserie, ci o preocupare. 

• Uneori îi putem agresa pe cei din jur 
cu iubirea noastră. Este singura 
formă de agresiune bazată pe admi-
raţie şi afecţiune. 

• Într-o posibilă diviziune a muncii, cos-
metizarea este o trebă de politicieni, 
nu de coafeze. 

• În exces, tăcerea noastră are efecte 
adverse. 

• În mod paradoxal, sunt şi bătăi fără 
de care nici că se poate. De exem-
plu, bătăile inimii. 

• Mulţi se complac în rutină. Ea îi 
scapă de chinul creativităţii. 

Page 44 Nr. 4 anul 1 

Vorbe… Vorbe... 

de M. D. Popa 



Mărturii creştine  
despre factorul vital al vieţii  

- MUNCA -  
 Însăşi naşterea poporului român se 
pierde în imensitatea timpului ca făcând parte 
din planul de mântuire al omenirii, Dumnezeu 
aşezând poporul român într-un spaţiu binecu-
vântat, denumit GRĂDINA MAICII DOMNULUI. 
 Din Sfânta scriptură aflăm că Mântuitorul 
Iisus Hristos a chemat la apostolat pe primii săi 
ucenici dintre pescari, pescuitul fiind o muncă 
grea şi plină de riscuri. 
 Munca pe care o desfăşurau oamenii 
înainte de căderea în păcat a lui Adam şi Eva 
se deosebea profund de cea de după cădere în 
păcat, întucât cea de dinainte de căderea în 
păcat se desfăşura fără sudori şi se desfăşura 
sub ocrotirea harului Dumnezeesc, pe când 
cea de după izgonirea din rai se deosebeşte 
total şi aflăm din Sfânta scriptură: “pentru că ai 
ascultat vorba femeii tale şi ai mâncat din 
pomul din care ţi-am poruncit să nu mănânci, 
blestemat va fi pământul tău pentru tine! Cu os-
teneală să te hraneşti în toate zilele vieţii tale! 
Spin şi pălămidă iţi va rodi el şi te vei hrăni cu 
iarba câmpului! În sudoarea vieţii tale iţi vei 
mânca pâinea ta până când te vei întoarce în 
pământul din care eşti luat, căci pământ eşti şi 
în pământ te vei întoarce”.  
 Totuşi Dumnezeu din iubire pentru om l-
a înzestrat cu toate darurile, ca munca lui să 
devină o dulce datorie pentru procurarea hra-
nei zilnice a familiei. 
 Astfel munca rămâne izvor de fericire şi 
ea nu înseamnă numai sudoare, osteneală şi 
face parte din însăsi crucea vieţii noastre, 
crucea care a sfintit-O, cu sângele Lui că-
pătând un simbol al biruinţei, al victoriei în 
toate situaţiile vieţii noastre. 
 Roagă-te şi munceşte, este îndemnul ce 
cuprinde întregul sens al vieţii, adică şase zile 
destinate de Dumnezeu activităţii muncii, iar a 

Cuvinte care zidesc 
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şaptea zi este ziua Domnului, căruia să-i 
aduci mulţumire că te-a păstrat sănătos 
pentru ceea ce ai realizat. 
 Munca este aşezată la loc de cinste 
fiind sfinţită de însuşi Mântuitorul Iisus 
Hristos care a practicat-o. 
 Dumnezeu ne-a înzestrat cu tot 
ceea ce ne trebuie pentru a munci, dar de 
noi depinde ceea ce putem face şi ceea ce 
nu, de aceea să fim atenţi ca munca noas-
tră să-si păstreze caracterul de sfinţenie. 
 Cicero şi Marcus Stulius spuneau: 
“ceea ce este imoral nu este niciodată util, 
nici măcar atunci când dobândeşti ceea ce 
socoteşti că e util şi este periculos să crezi 
util ceea ce e imoral”. 
 Sfântul apostol Pavel adresându-se 
comunităţii creştine din Tesalonic spune: 
“dacă cineva nu voieşte să lucreze, atunci 
nici să nu mănânce”. 
 În numele Domnului Iisus Hristos, 
Sfântul apostol Pavel spune că fiecare 
creştin sau om să-şi mănânce pâinea, 
muncind în tăcere. 
 Să nu ne asemănăm, cum spune 
marele Semeca, celor care trec prin lume 
ca nişte fire de paie pe un râu. 

Prof. Preot Vasile Berlic,  
Vicepreşedinte la CARP Roşiorii de Vede 

 

În excursia organizată de C.A.R.P. 
Roşiorii de Vede, Părintele Vasile 

Berlic, şi-a condus grupul şi la sediul  
Federaţiei Naţionale OMENIA 



SĂ VEZI ŞI SĂ NU CREZI !? 
 Cei peste 1.300.000 de pensionari, mem-
brii ai Federaţiei Naţionale “OMENIA” se simt 
jigniţi. 

Cu numărul 385 din 28.08.2009 conduce-
rea Federaţiei Naţionale “OMENIA” a CARP-
urilor din România s-a adresat Comisiei pentru 
cercetarea abuzurilor, combaterea corupţiei şi 
petiţii din Senatul României, sesizând că 
“repartizarea fondurilor pe organizaţii de 
pensionari s-a făcut discriminatoriu de către 
Miron Niculescu, preşedintele Consiliului Na-
ţional al Persoanelor Vârstnice (CNPV) şi al 
Uniunii Generale a Pensionarilor din 
România”. 

Sesizarea se referă la unele aspecte  de 
nerespectare de către Comisia Permanentă a 
CNVP, a prevederilor Legii nr. 363/2003 privind 
finanţarea activităţilor ocazionate de sărbători-
rea în România a Zilei Internaţionale a Vârstni-
cilor. 

Cu numărul XXIX/1129 din 30.09.2009, 
Comisia mai sus numită ne răspunde: “prin 
prezenta, vă informăm că petiţia dum-
neavoastră, înregistrată sub numărul de mai 
sus a fost înaintată ??! Preşedintelui CNPV 
pentru a vă comunica punctul de vedere faţă 
de observaţiile formulate”. 

Conducerea Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” a reclamat abuzurile săvârşite, după 
părerea sa, de preşedintele CNPV, iar petiţia 
ajunge spre rezolvare la acesta. 

Drept urmare, la 15.10.2009, cu numă-
rul 7536, lupul reclamat că mănâncă oaia ne 
răspunde că a rezolvat sesizarea noastră. 

Şi noi care credeam că fiind vorba de 
bani publici…  

Pensionari, staţi liniştiţi! Acum stiţi pe cine 
aţi ales! 

Mulţumim pentru aşa rezolvare! 

 
Parlamentarului din comisia de abuzuri 

 

Nedreptatea suferită te supără şi te frământă 

Deoarece vine de la o persoană în vârstă, căruntă 

Şi crezi că ţi se va face dreptate 

Dacă te adresezi comisiei parlamentare create. 
 

Te apuci şi scrii cu sârg şi mare dorinţă 

Scrisoarea o trimiţi cât mai degrabă cu putinţă 

Gândind că le poţi spune semenilor tăi 

Că ai făcut ceva bun şi nu sunt nătărăi. 
 

Dar, vai, comisia de abuzuri se implică 

Citeşte scrisoarea sincer fără pică 

Şi o trimite cu mare nonşalanţă 

Vinovatului, care se bucură cu aroganţă. 
 

Şi se laudă cu emfază peste tot 

Că iar a păcălit bătrânii, că el marele despot 

De când îi conduce, cu bună ştiinţă 

Vrea să-i ştie pe toţi trăind în umilinţă. 
 

Şi are dreptate baronul cel lacom şi rău 

Care i-a păcălit pe cei din valeatul său. 

Degeaba au ales parlamentarul prin uninominal 

Că nu deosebeşte bătrânul onest de un om venal. 
 

Nu mai pot avea încredere în parlamentar 

Strigătul meu de durere este şi acum în zadar 

Cu speranţă îi cer să-mi facă dreptate 

Dar el cu dispreţ mă tratează şi-l doare în coate. 
 

 Pensionar George Rădeşteanu 
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Dincolo de nuanţe, răul poate câştiga şi atunci când binele nu reacţionează, iar un pamflet 
nu strică niciodată! 

N.r. Sublinierile şi semnele de întrebare şi exclamare aparţin redacţiei. Ştie oare Comisia de abuzuri 
ce sume a atribuit domnul Miron Niculescu, Uniunii Generale a Pensionarilor din România, al cărui 
preşedinte este, câţi membri  şi ce structură are această organizaţie?                      Redacţia 



Extras din Buletinul informativ nr.1/2005  

al Federatiei Nationale a CARP-urilor din Romania  
Falsificarea alegerilor  

Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 
 

A. Ilegalităţi la nivel teritorial: 

-Federaţia CARP a luat act de data fixării alegerilor pen-
tru desemnarea celor 42 preşedinţi ai filialelor judeţene ai Consil-
iului vârstnicilor cu 7 zile înainte, din care 3 sărbători. 

 -Data alegerilor s-a fixat în secret, deşi conform Legii nr. 
16/2000, la aceasta activitate in calitatea ce o aveam de vicepre-
sedinte, trebuia sa fiu invitat; 

 -S-a impiedicat dreptul de a participa la vot a unui numar 
de peste 70 delegati din 17 judete ale tarii (nu au avut acces la 
vot, sau nu au fost anuntati la timp); 

 -In cadrul alegerilor, la trei judete (Arges, Mures si Timi-
soara), nu au participat organele locale; 

 -Contestatiile primite la Consiliul varstnicilor, au fost 
prezentate si respinse de dl. Miron Niculescu, intr-o sedinta de 
consiliu, la care au participat fara drept, cei trei viitori membri ai 
Consiliului varstnicilor. 

B. Falsificarea alegerilor pentru desemnarea Comisiei perma-
nente a Consiliului varstnicilor: 

 In ziua de 02.06.2004, au avut loc alegeri pentru desem-
narea celor sase membri in Comisia permanenta, la care a par-
ticipat D-na Ministru ELENA DUMITRU si Dl. ION GIURESCU, 
secretar de stat. 

 Prin procesul verbal prezentat de presedintele Comisiei 
de votare, au fost alesi: 

1. MIRON NICULESCU – Presedinte UGPR, Fil.judeteana 

2. MARCU NICOLAE – Vicepresedinte Conf. Unirea, Fil. jude-
teana 

3. Gl. DRAGNEA Gh. – Vicepresedinte Asoc.Vet.Raz, 
Fil.judeteana 

4.Gl.TOPLICEANU – membru As. cadre Mil. Si rez. (M.Ap.N) 2, 
Fil. judeteana 

5.Gl.ADOMNICHI – membru As. cadre (M.I) 1, Fil.judeteana 

6.Col.(r) TATU SORA ION – membru Fed.CARP, Fil.judeteana 

LA FINELE SEDINTEI, NU S-AU PREZENTAT CONTESTATII. 

 A doua zi, pe data de 03.06.2004 presedintele ales, 
MIRON NICULESCU, ne-a convocat la Casa Nationala de Pensii 
pentru o sedinta la care au participat presedintii celor doua or-
ganizatii centrale, candidati la alegeri. 

 La sedinta am fost informati ca s-a produs o eroare la 
numaratoarea voturilor si este necesar sa facem noi o renumara-
toare a voturilor pe care le avea intr-o mapa Dl. Niculescu. 

 Mi-am dat seama ca este o frauda si am parasit sedinta. 

 La plecare, presedintele Miron Niculescu m-a anuntat ca 
Federatia CARP nu mai are reprezentant in Consiliul Varstnicilor. 

 La inceperea acestei sedinte, Dl. Miron Niculescu nu a 
precizat: 

1.Cine a contestat numaratoarea voturilor si motivele; 

2.De ce voturile se tin in mapa si nu in plic sigilat; 

TOATE-S NOI ŞI VECHI SUNT TOATE ! 
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3.Cine a constatat eroarea numaratorii voturilor; 

4.Unde au stat peste noapte voturile; 

5.Cine a aprobat sa se faca renumararea. 

Va rog sa constatati ca este vorba despre o falsificare a acestor 
alegeri. 

C. Proteste si interventii de solutionare: 

 La data de 10.06.2004, am fost convocat la prima sed-
inta de dupa alegeri pentru a lua la cunostinta validarea alegerilor 
– fara reprezentantul Federatiei in Consiliul Varstnicilor. 

 Ca urmare, la data de 22.06.2004, am convocat Consil-
iul Director al Federatiei, care a stabilit ca ilegala activitatea Con-
siliului Varstnicilor pentru alegeri si au propus sa intervenim pen-
tru convocarea de noi alegeri la nivel teritorial si general. 

 Pe data de 20.07.2004, am solicitat o programare in 
audienta la fostul Ministru al Muncii, Dl. Mircea Dan Popescu. 

 La audienta s-a stabilit ca problema se va rezolva prin 
marirea numarului de reprezentanti ai organizatiilor de pensionari 
in Comisia peramanenta a Consiliului varstnicilor, insa nu s-a luat 
nici o masura de solutionare. 

 Pe data de 24.09.2004, am convocat Consiliul de Con-
ducere al federatiei CARP, in sedinta extraordinara, care a hota-
rat: 

 1.Informarea telegrafica a Primului ministru si a Presed-
intelui tarii de exculuderea Federatiei CARP din consiliul National 
al Varstnicilor, prin falsificarea alegerilor din data de 02.06.2004. 

 2. Actionarea in judecata a Presedintelui consiliului 
Varstnicilor Miron Niculescu pentru fals si uz de fals. 

 3. Punerea la dispozitia Presei si Mass-Media a docu-
mentelor ce reprezinta falsul si uzul de fals cu avizul tacit al fos-
tului Ministru al muncii, D-na Elena Dumitru. 

 4.Actiunea va incepe, daca nu va fi solutionata propune-
rea Secretarului de Stat Ion Giurascu, de majorare cu doua locuri 
in comisia permanenta a Consiliului varstnicilor pa na la data de 
10.10.2004. 

 In urma hotararii Consiliului director al Federatiei, am 
expediat telegrame atat Presedintelui tarii cat si Primului Ministru, 
la care am anexat copii dupa hotararea acestui for. 

 Ca raspuns imediat, am fost informat ca solicitarea Fed-
eratiei va fi rezolvata urgent. 

 Prin Legea nr. 405/11.10.2004, art.1b, s-a majorat nu-
marul membrilor in Comisia Permamenta de la 8 la 10 membri, 
deci Federatia CARP are reprezentant in Consiliul Varstnicilor, 
nu ca vicepresedinte, ci ca membru in Consiliul Varstnicilor. 

S-A SOLUTIONAT SI ACEASTA PROBLEMA. 

 

In anul 2008 s-au organizat din nou 
alegeri, iarasi sunt contestate si s-a ajuns 
in instanta. Personajul principal - acelasi 

domn Miron Niculescu.  
 

Va urma.                 Redactia 



 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Şimleul 
Silvaniei ne prezintă pe unul din cei mai de vază 
membri ai săi ALEXANDRU CHERECHEŞ, născut la 
19 noiembrie 1927, care a reuşit la vârsta de 16 ani, în 
1944, să salveze trei vieţi, trei bărbaţi evrei. După 65 
ani de la aceste evenimente, statul Israel, prin 
intermediul Institutului Yad Vashem din Ierusalim i-a 
acordat lui Alexandru Cherecheş înalta distincţie de 
“Drept între popoare”.  
 În semn de respect — ne scoatem pălăria! 

U  L  T  I  M  A     O  R  Ă 
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 Într-un an de criză, Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor SPERANŢA din HUNEDOARA a avut 
puterea să finalizeze investiţia la Centrul Medical 
Social  cu dotă r i 
moderne, pentru a cărei 
realizare conducerea 
Asociaţiei, în frunte cu 
preşedintele Ovidiu-
Viorel Morariu a depus 

eforturi deosebite şi foarte 
mult suflet.  

 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ORADEA îşi omagiază membrii care 
prin activitatea lor au contribuit esenţial la dezvoltarea asociaţiei. Puteţi constata că 
aceştia au ţinut neapărat să ne arate că sunt fideli cititori ai revistei noastre. Vi-i 
prezentăm pe domnii Alexandru Mânecuţă, Ioan Vană, Vasile Chis, Gheorghe Maga. 


