
Faţă de reglementările actuale în 
domeniu (Legea nr. 19/2000) se impune o 
reformă substanţială şi imediată a siste-
mului public de pensii, prin iniţierea unui 
nou act normativ care să fie dezbătut într-
un cadru larg cu patronatele, sindicatele 
şi reprezentanţii organizaţiior centrale ale 
pensionarilor. 

Apreciem că este necesar ca noua 
lege să asigure, în principal, urmă-
toarele: 

• Integrarea sistemelor de pensii spe-
ciale (pensii de serviciu) în sistemul public 
de pensii şi desfiinţarea tuturor inechităţi-
lor şi privilegiilor; 

• Prevenirea în viitor a obţinerii sau a 
acordării de privilegii, din bani publici, de 
către cei care propun, votează sau inter-
pretează legile ca orice altă categorie de 
populaţie; 

• Generalizarea şi uniformizarea la 
nivel naţional a evidenţei informatizate în 
sistemul de pensii şi înfiinţarea unui sis-
tem de monitorizare, analiză şi politici, în 
sfera pensiilor; 

• Introducerea unor măsuri şi limite pa-
rametrice (ameliorarea indicatorilor de in-
trare şi de ieşire din sistem şi fixarea unor 
valori parametrice - limită pentru indicato-
rii fundamentali precum şi raportul de de-
pendenţă de sistemul de pensii, vârsta de 
pensionare, pensia minimă, pensia 
maximă, rata de acoperire etc.); 

• Menţinerea pe termen scurt şi 
creşterea (pe termen lung) a numărului 
de angajaţi cu forme legale prin politici 

active în sfera ocupării forţei de muncă, 
investiţii (care să creeze noi locuri de 
muncă şi să crească veniturile); 

• Creşterea numărului de contributori 
prin atragerea celor care lucrează în agri-
cultură sau ca liber întreprinzători, care în 
prezent sunt neasiguraţi, şi prin include-
rea altor categorii de persoane care obţin 
venituri; 

• Reglementarea obligativităţii pentru 
românii care pleacă la muncă în stăină-
tate, cu contract de muncă, de a contribui 
la sistem în statele de destinaţie (pentru 
ţările UE de la care drepturile de pensie 
vor fi transferate ulterior) sau la sistemul 
românesc, pentru ţările cu care nu avem 
acorduri de transfer a drepturilor de pen-
sii; 

• Promovarea principiului bătrâneţii ac-
tive (active ageing) şi stimularea (şi altfel 
decât prin creşterea punctajului de pen-
sie) persoanelor care au vârsta de pen-
sionare să lucreze în continuare, mai ales 
în domeniile cu deficit de forţă de muncă; 

• Imigranţii să devină contributori la sis-
temul de pensii în condiţiile în care lu-
crează, în mod legal, în România; 

• Stimularea creşterii natalităţii, prin 
măsuri active, pentru a asigura viitorii 
contribuitori la sistemul public de pensii; 
 Reglementarea valorii punctului de 
pensie la cel puţin 45,0% din salariul 
mediu brut pe ţară, prognozat în raport 
de realizările din trimestrul IV ale anu-
lui anterior; pentru situaţiile în care pe 
parcursul anului salariul mediu brut reali-
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zat depăşeste, în 3 luni consecu-
tive, cu peste 5,0% pe cel progno-

zat, valoarea punctului de pensie se ma-
jorează în mod corespunzător; 
Reducerea numărului de pensionari (şi 
implicit a ratei de dependenţă), prin: 
- creşterea vârstei medii reale de pen-
sionare; 
- egalizarea vârstei de pensionare între 
bărbaţi şi femei şi între categoriile ocupa-
ţionale; acordarea dreptului de a rămâne 
în muncă până la 65 de ani şi chiar până 
la 70 de ani, prin prelungire anuală; 
- eliminarea pensionărilor anticipate; 
- reducerea pensionărilor frauduloase (în 
special pentru invaliditate) prin stabilirea 
unor sancţiuni severe pentru cei care le 
favorizează. Recuperarea banilor de la 
cei care au obţinut şi au favorizat astfel 
de pensionări. 

• Reducerea cuantumului pensiilor 
aberante (exagerat de mari), prin recal-
cularea pensiilor, pentru toate categoriile 
care au obţinut privilegii şi eliminarea 
prevederilor privind păstrarea unui drept 
câştigat, obţinut printr-o procedură in-
corectă şi inechitabilă faţă de generaţiile 
actuale sau viitoare; 

• Stabilirea ajutorului în caz de deces 
la două salarii medii brute pe ţară pentru 
asigurat şi de 75,0% din acesta pentru 
membrul de familie; 

• Aplicarea impozitării pensiilor numai 
pentru sumele ce depăşesc valoarea a 3 
puncte de pensie şi ulterior renunţarea la 
impozitarea pensiilor; 

• Indexarea pensiilor pe tot parcursul 
anului ori de câte ori se majorează preţul 

la alimente, energie electrică, gaze natu-
rale şi diverse servicii; indexarea să 
acopere integral rata reală a inflaţiei, 
pentru a se putea asigura menţinerea 
puterii de cumpărare a pensiilor; 

• Reglementarea coşului real minim de 
consum lunar pentru familia de pension-
ari şi pentru pensionarul singur şi core-
larea acestuia cu valoarea punctului de 
pensie; 

• Acordarea unei alocaţii soţului supra-
vieţuitor, fără restricţionări ale venitului 
acestuia, în cuantum de 25% din pensia 
soţului decedat; 

• Majorarea cuantumului pensiei agri-
cultorilor astfel încât pensia medie a 
acestora să reprezinte cel puţin 50,0% 
din pensia medie din sistemul public de 
asigurări sociale; 

• Înfiinţarea comisiei de pensii la nive-
lul caselor teritoriale de pensii pentru ex-
aminarea, ca primă instanţă, a contesta-
ţiilor pensionarilor, măsură ce reduce nu-
mărul proceselor de la instanţele judecă-
toreşti; 

• Acordarea anuală a celei de a 13 - a 
pensii, în două tranşe, cu prilejul sarbăto-
rilor de Paşte, Crăciun şi Anul Nou.  



        La data de 17 februarie 2010, 
Preşedintele Asociaţiei Naţionale a 
Veteranilor de Război, domnul General 
de Armată (r) Marin Badea Dragnea, a 
vizitat, la invitaţia domnului inginer 
Gheorghe Chioaru, Preşedintele 
Federaţiei Naţionale „OMENIA“ a Caselor 
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România, sediul Federaţiei şi două locaţii 
importante ale Asociaţiei C.A.R.P. 
„OMENIA“ Bucureşti, din strada 
Amurgului 53 şi strada Oltului 4, Sect. 5. 
        Vizita de lucru a domnului General 
de Armată (r) Marin Badea Dragnea s-a 
transformat într-un veritabil şi deosebit de 
util schimb de experienţă între 
conducerile celor două organizaţii 
centrale, reprezentative de pensionari, 
membre ale Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice. 
        Din tematica discuţiilor abordate nu 
au lipsit problemele actuale ale 
pensionarilor referitoare la legea unitară 

a pensiilor şi valoarea punctului de 
pensie, problemele veteranilor de război, 
asistenţa medicală a persoanelor 
vârstnice, asistenţa socială a vârstnicilor 
fără venituri, colaborarea între 
organizaţiile reprezentative ale 
pensionarilor pentru susţinerea 
drepturilor acestora, folosirea şi 
perfecţionarea cadrului legal în această 
direcţie. 
        Cu acest prilej, domnul General de 
Armată (r) Marin Badea Dragnea a putut 
vedea şi remarca preocupările asociaţiei 
C.A.R.P. „OMENIA“ Bucureşti, una dintre 
cele 143 de asociaţii afiliate la Federaţie, 
pentru ajutorarea persoanelor vârstnice, 
consemnând acest lucru şi în Cartea de 
Onoare. 
         Un moment remarcabil l-a constituit 
şi înmânarea de către domnul General a 
Diplomei de Membru de Onoare a 
Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de 
Război domnului ing. Gheorghe Chioaru, 
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preşedintele Federaţiei Naţionale 
„OMENIA“. 
 La rândul său, domnul ing. 
Gheorghe Chioaru a înmânat domnului 
General Diploma de Excelenţă din 
partea Federaţiei Naţionale „OMENIA“. 
Invitatul nostru, domnul general de 
armată (r) Marin Badea Dragnea, are o 
carieră impresionantă, demnă de orice 
manual de istorie şi era nedrept să se 
încheie schimbul de experienţă fără a ne 
reaminti împreună câteva din 
momentele de referinţă din viaţa domniei 
sale.  
        Astfel, la 12 ani a părăsit comuna 
natală, Siliştea Gumeşti, din judeţul 
Teleorman, devenind copil de trupă, apoi 
în anii celui de-al doilea război mondial îl 
găsim ca voluntar şi apoi elev TR în 
bătălia de pe Prut – rănit în anul 1942 
lângă localitatea Katelnikov, în 
apropierea Stalingradului şi distins cu 
„Virtutea Militară“ clasa a 2 a. Prizonier 
în urma bătăliilor din Stepa Kalmuca iar 
la cumpăna anilor 1942 – 1943 
mărşăluia spre lagărele din Siberia. 
         În anul 1943 a început cursurile 
şcolii militare de la Riazan, iar în luna 
septembrie 1944 intra deja în luptă ca 
ofiţer pentru eliberarea oraşului Sfântul 
Gheorghe de sub ocupaţia hortystă. La 
12 octombrie 1944, era grav rănit lângă 
Oradea, decorat cu „Steaua Roşie“ şi 
clasat „invalid de război“ - dar solicită să 
mergă din nou pe front şi în luna 
februarie 1945 îl regăsim pe frontul 
antihitlerist, în masivul Javorina pe 
teritoriul Cehoslovaciei. 
         Distins cu ordine precum „Coroana 
României“ şi „Steaua României“ din 

partea Regelui Mihai, „Steaua Roşie“ din 
partea guvernului sovietic, „Leul Alb“ şi 
„Crucea Cehoslovacă“ din partea 
guvernului cehoslovac, îşi continuă cariera 
militară în diferite unităţi militare, în funcţii 
înalte şi nu se putea să nu-şi găsească şi 
cunoştinţe printre membrii Asociaţiei 
C.A.R.P. Omenia. 
        Mulţi dintre membri mai poartă la 
piept livretul militar de ofiţer, subofiţer sau 
soldat în rezervă. Dar cel mai emoţionant 
moment a fost cel în care domnul Vasile 
Muraru, arhivar şef la asociaţia C.A.R.P. 
„OMENIA“ i-a marturisit domnului general 
că în urmă cu aproape 50 de ani, când era 
militar în termen, a primit chiar din mâna 
domniei sale brevetul de mecanic 
conductor de tanc, pe care îl păstrează şi 
acum acasă, cu mândrie şi că la nevoie, 
chiar la această vârstă poate conduce o 
maşină de luptă. 
       Vizita şi schimbul de experienţă care 
a scos în evidenţă ideile şi valorile 
comune împărtăşite, precum şi momentul 
emoţionant evocat, au făcut ca domnul 
general de armată (r) Marin Badea 
Dragnea să se simtă ca în familie. 
       Ştiut fiind faptul că în luna aprilie, 
veteranii îşi aniversează ziua, folosesc 
prilejul de a ura domnului general de 
armată (r) Marin Badea Dragnea, în 
numele redacţiei „Omenia“, multă 
sănătate şi putere de muncă pentru 
slujirea membrilor Asociaţiei Veteranilor de 
Război, a celor care i-au fost alături în anii 
grei ai războiului dar şi după aceea în 
toate acţiunile desfăşurate. 

 
 Economist Giorgică Bădărău 
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La iniţiativa doamnei doctor Laura-
Eleni Nedelescu, medic specialist de 
geriatrie-gerontologie, un grup de medici 
care îşi desfăşoară activitatea 
profesională, o parte importantă din timp, 
în asociaţiile membre ale Federaţiei 
Naţionale „OMENIA“ a C.A.R.P.-urilor din 
România a pregătit un set de propuneri în 
vederea îmbunătăţirii asistenţei medicale 
a persoanelor vârstnice pentru anul 2010. 

La 25 februarie 2010, în cadrul şed-
inţei lunare a Comisiei Permanente a 
Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice, preşedintele Federaţiei Naţion-
ale „OMENIA“ a prezentat propunerile 
care au fost apreciate de toţi membrii. 

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi 
ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănă-
tate au promis că acestea vor fi analizate 
şi incluse în „Reglementările pentru 
anul 2010 privind îmbunătăţirea asis-
tenţei medicale a persoanelor 
vârstnice“, document aflat în lucru la 
aceste instituţii. 

Cu speranţa că sistemul de coplată nu 
va influenţa negativ bugetul celor cu pen-
sii mici şi foarte mici şi guvernul va găsi 
soluţii în acest sens, vă prezentăm sin-
tetic propunerile menţionate. 

I. MEDICAMENTE 
1. Compensarea reală a preţului 

medicamentelor cu 100%, 90%, 50%. 
În prezent, deşi reţetele se numesc 

gratuite pentru veterani, persoane cu 
handicap sau alte legi speciale, se plăt-
eşte, de multe ori, o diferenţă de bani 
semnificativă şi greu de suportat de 
bugetul pensionarului. 

Pentru reţetele compensate cu 90% şi 
50%, în prezent se plăteşte la farmacie 
un procent mai mare din preţul medica-
mentelor deoarece compensarea se 
raportează la înlocuitorul cel mai ieftin. 

Este necesar ca această compensare 
să se facă din preţul real, de raft, al 
medicamentului, nu al echivalentului cel 
mai ieftin, care uneori nici nu se găseşte 
în farmacie. 

2. Compensarea reală a medica-
mentelor în funcţie de venitul pension-
narului. 

Pentru a face posibil tratamentul cu 
medicamente a tuturor categoriilor de 
pensionari şi mai ales a celor cu venituri 
mici, compensarea ar trebui să se facă în 
funcţie de nivelul pensiei: 
- pensie până la 700 lei – compensarea 
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tuturor medicamentelor cu 90%; 
- pensie între 700 lei şi 1000 lei – 

compensare cu 70%; 
- pensie între 1000 lei şi 3000 lei – com-
pensare cu 50%; 
- pensie peste 3000 lei – compensare cu 
20%. 

3. Desfiinţarea plafonului de fonduri 
pentru medicamentele compensate. 

Este inacceptabilă situaţia că spre 
sfârşitul lunii pensionarii nu-şi mai pot 
cumpăra medicamentele necesare. 

4. Accesul pensionarilor la infor-
maţii corecte despre preţul medica-
mentelor în farmacii. 

Adeseori în farmacii pensionarii sunt 
îndemnaţi să cumpere cele mai scumpe 
produse sau nu li se eliberează întreaga 
cantitate de medicamente prescrisă pe 
reţetă. 

5. Eliminarea restricţiei de a fi pre-
scrise maxim 4 medicamente de pe 
lista A (90%) şi 3 de pe lista B (50%). 

Trebuiesc compensate toate medica-
mentele de care pensionarul are nevoie 
pentru bolile sale, indiferent de lista pe 
care figurează în mod arbitrar. 

 
II. SPITALE PENTRU PENSIONARI 
1.Înfiinţarea de secţii de geriatrie-

gerontologie în toate spitalele mari. 
În Bucureşti există doar două spitale 

de geriatrie (medicină specializată pentru 
vârsta a treia) cu locuri limitate. Institutul 
Ana Aslan şi Spitalul Sfântul Luca au îm-
preună aproximativ 500 de paturi, ceea 
ce reprezintă circa 0,11% dintr-un total de 
450.000 de pensionari în Bucureşti. 

De aceea este necesară o reţea or-
ganizată de spitale de geriatrie sau secţii 
de profil în spitalele din întreaga ţară care 
să interneze numai vârstnici şi pregătirea 
unui mare număr de medici în această 
specializare medicală. 

2. Înfiinţarea de aşezăminte medico-
sociale pentru vârstnicii defavorizaţi, 
săraci, fără familie şi cu afecţiuni 
medicale. 

III. MEDICUL DE FAMILIE 
1.Creşterea punctajului de plată 

pentru vârstnici şi plata consultaţiilor 
efectiv efectuate. 

În present, medicii de familie primesc 
aproape aceiaşi bani pentru un adult 
sănătos (10 puncte) care beneficiază 
doar de 1-2 consultaţii pe an ca şi pentru 
un vârstnic de peste 60 de ani (12,5 
puncte) care necesită 1-2 consultaţii lu-
nar. 

Astfel medicii de familie nu sunt 
cointeresaţi să aibă mai mulţi pensionari 
pe liste şi să le acorde cât mai multe ser-
vicii.  

2.Plata separată pentru pacienţii 
nedeplasabili. 

Consultaţiile la domiciliu ale medicului 
de familie să fie plătite suplimentar cu o 
sumă care să acopere cheltuielile de de-
plasare şi timpul mai mare alocat aces-
tora. 

 
                   Redacţia 
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Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

Beiuş (în maghiară Belényes, 
colocvial Binş) este un municipiu situat în 
estul judeţului Bihor, în depresiunea cu 
acelaşi nume, la poalele Munţilor Apuseni 
la 62 km de Oradea, reşedinţa judeţului, 
de unde este accesibil cu trenul şi este 
compus din oraşul propriu-zis şi o 
localitate Delani în subordine 
administrativă. 

Din depresiunea Beiuşului, municipiul 
Beiuş este cel mai mare oraş străbătut de 
Crişul Negru şi unul din cele mai vechi 
ale judeţului. În Ţara Beiuşului, încă din 
primele secole ale erei noastre, existau 
sate ai căror locuitori se îndeletniceau cu 
agricultura. După retragerea stăpânirii 
romane din Dacia, populaţia din Ţara 
Beiuşului, organizată în obşti săteşti, a 
continuat să practice agricultura, 
creşterea animalelor şi meşteşugurile. 

Prima menţiune cunoscută a localităţii 
datează de la 1263, dar oraşul a existat 
dinainte, dovadă fiind că la 1241 se 
vorbea de un district al Beiuşului, complet 
pustiit de tătari în timpul invaziilor de la 

1241–1246, iar în 1441 este menţionat 
ca şi oraş sub numele de Civitas 
Belynes. În documentele din perioada 
1241-1292 localitatea apare cu 
toponimele Benenus, Benens, Belenus, 
Voyuoda de Bivinis sau Belenyes. Până 
la începutul secolului al XX-lea s-a folosit 
mai mult denumirea de Binş (şi continuă 
să fie numit aşa în graiul regiunii). 

În dezvoltarea sa, oraşul a fost 
impulsionat de faptul că în 1828 
episcopul Samuil Vulcan a înfiinţat un 
gimnaziu român unit (greco-catolic), 
devenit în 1998 Colegiul Naţional "Samuil 
Vulcan", eveniment de mare însemnătate 
pentru românii din Transilvania, deoarece 
a format intelectuali români care au 
devenit purtători ai emancipării culturale 
şi politice a românilor transilvăneni. 
Pentru Marea Adunare Naţională de la 
Alba Iulia au fost aleşi 5 delegaţi din 
Beiuş, iar reforma agrară din 1921 a 
adus unele îmbunătăţiri privind 
ameliorarea situaţiei materiale a unei 
părţi a ţărănimii. Perioada Dictatului de la 
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Viena a fost dificilă pentru oraşul 
Beiuş deoarece, fiind situat în 

partea netransferată Ungariei, a devenit 
între 1940-1944 centrul politico-
administrativ al judeţului Bihor, unde au 
fost mutate toate autorităţile şi instituţiile 
judeţene, cu personalul lor. În plus, a 
trebuit să facă faţă unui mare număr de 
refugiaţi din zonele cedate, în condiţiile în 
care oraşul şi locuitorii nu erau suficient 
de înstăriţi. Cu toate acestea, în oraş 
existau comercianţi, mici meseriaşi, 
funcţionari, dispensar, spital, precum şi 
instituţiile publice specifice. 

Beiuşul a fost în ultimele secole un 
important centru economic şi cultural. Pe 
plan economic o însemnătate deosebită 
au avut cele 4 târguri anuale şi cel 
săptămânal (în fiecare joi) ce au fost 
permise printr-o ordonanţă de către 
împaratul Joseph II în 1787. De 
asemenea oraşul a fost centrul districtului 
Beiuş ce avea în subordine 72 de sate. 

Dezvoltarea economică şi demografică 
a oraşului Beiuş a fost destul de lentă 
până la reforma administrativ-teritorială 
din 1968, când în oraş au fost amplasate 
o seamă de instituţii cu caracter teritorial. 
În anul 1972 a fost dată în folosinţă 
Fabrica de mobilă, iar în 1977 intră în 
producţie Fabrica de maşini de găurit. 
Trebuie menţionat faptul că locuitorii din 
Ţara Beiuşului sunt într-o relaţie de 
dependenţă cu oraşul Beiuş, care le 
asigură locuri de muncă, posibilităţi de 
aprovizionare, prestaţii de servicii publice, 
educaţionale şi culturale. Oraşul a devenit 
municipiu în anul 2004 şi are o populaţie 
de circa 15 mii locuitori. 

În prezent municipiul Beiuş este un 
valoros centru economic, cultural şi turistic 

şi un important punct de tranzit spre 
obiectivele turistice din vestul Munţilor 
Apuseni. Este un oraş curat, frumos, iar 
în apropiere se află minunate locuri ce 
pot fi vizitate, locuri de odihnă ca Stâna 
de Vale, Pietroasa, Padiş. În apropierea 
Beiuşului, la poalele unei coline se află 
Monumentul Eroilor Români din Al 
Doilea Război Mondial, ridicat din 
iniţiativa unor veterani din cea de-a doua 
conflagraţie mondială, monument ce se 
distinge prin forma simplă şi 
impresionează prin masivitatea sa. 

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor (C.A.R.P.) Beiuş a luat 
fiinţă în anul 1954 şi a aderat la 
Federaţia Naţională „Omenia“ în anul 
2001. Are sediul în strada Piaţa „Samuil 
Vulcan“, numărul 16, municipiul Beiuş, 
judeţul Bihor, telefon 0259.321.441. 

Este condusă din anul 1994 de 
domnul economist Ioan Berindea, ca 
preşedinte, născut în Oradea la data de 
09.03.1937. 

Din Consiliul Director mai fac parte 
domnul economist Florin Domocoş şi 
domnul inginer  Iacob Tuduce.  

C.A.R.P. BEIUŞ 
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Contabil şef este doamna Estera Miklo 
iar Preşedintele comisiei de cenzori este 
doamna Maria Toma. 

C.A.R.P. Beiuş are 3 salariaţi cu carte 
de muncă, care îşi îndeplinesc cu multă 
dăruire şi pasiune atribuţiile. 

C.A.R.P. Beiuş are în evidenţa sa 
peste 2.600 de membri proveniţi din 
municipiul Beiuş, oraşele Vaşcău, Ştei şi 
Nucet şi comunele Şoimi, Sâmbăta, 

Polcola, Răbăgani, Pomezeu, Criştioru 
de Jos, Dobreşti, Cărpinet, Remetea, 
Bunteşti, Pietroasa, Roşia, Căbeşti, 
Rieni, Curăţele, Drăgăneşti, Finiş, 
Tărcaia, Lunca şi Uileacu de Beiuş. 

C.A.R.P. Beiuş are un fond social de 
peste 623.000 de lei ce-i permite să 
acorde împrumuturi membrilor săi la timp, 
precum şi ajutoare nerambursabile 
persoanelor cu venituri foarte mici, 
bolnave, singure sau cu alte probleme 
deosebite. Astfel, a acordat anual: 
ajutoare în bani în valoare de peste 5.896 

de lei unui număr de 130 de 
persoane; ajutor la plata biletului 
pentru tratament în staţiune celor cu 
pensia sub 400 lei la 10 persoane; 
ajutoare în situaţii de deces la un număr 
de 91 persoane, în sumă de aproape 
36.910 de lei. 

De asemenea, C.A.R.P. Beiuş acordă, 
în fiecare an în luna octombrie cu prilejul 
Zilei Internaţionale a Persoanelor 

Vârstnice, premii la membri octogenari 
(50 lei/persoană), prilej cu care prezintă 
şi un program artistic cu sprijinul Casei 
de cultură a municipiului Beiuş. 

C.A.R.P. Beiuş colaborează în foarte 
bune condiţii cu organele şi autorităţile 
locale. Astfel, Casa funcţionează în 
cadrul localului primăriei municipale, 
având la dispoziţie pentru folosinţă 2 
birouri şi arhiva. Cu prilejul sărbătoririi 
Zilei Naţionale a României, Zilei Eroilor, 
Zilei Armatei României, Zilei municipiului 
Beiuş, C.A.R.P. Beiuş depune coroane 

C.A.R.P. BEIUŞ 



       Dată fiind perioada de intense 
schimbări în domeniul legislaţiei cu privire 
la legea pensiilor, dar şi necesitatea 
administrării cât mai eficace a resurselor 
unei asociaţii, s-a simţit nevoia construirii 
unui set de instrumente standardizate 
sub forma unui Manual al Asociaţiei Casa 
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.  

Prin această lucrare, Federaţia 
Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor din România, a 
materializat unul din obiectivele sale pe 
termen lung: creşterea capacităţii de 
implementare a standardelor de calitate 
în domeniul creditării şi al serviciilor 
sociale adresate persoanelor de vârsta a 
treia. Pentru a intra în posesia unui 
exemplar vă rugăm să luaţi legătura cu 
redacţia.   

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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                               C.A.R.P. BEIUŞ 

de flori, alături de oficialităţile 
municipiului. Anual, Primăria Beiuş alocă 
C.A.R.P. Beiuş 3-5 pachete cu alimente 
pentru săraci în vederea repartizării 
membrilor Casei cu situaţii mai 
deosebite. 

Totodată, pentru rezolvarea diferitelor 
probleme sociale şi de sănătate ale 
membrilor săi, C.A.R.P. Beiuş 
colaborează strâns cu Casa de pensii 
Beiuş, Asociaţia  veteranilor de război, 
Asociaţia foştilor deţinuţi politici, Asociaţia 
judeţeană a cadrelor militare în rezervă şi 
retragere. 

C.A.R.P. Beiuş se confruntă şi cu 
unele probleme, de a căror rezolvare 
depinde, în continuare, bunul mers al 
activităţii, rezolvarea cu operativitate a 
solicitărilor membrilor C.A.R.P. Astfel se 
impune cu necesitate în primă instanţă 
cumpărarea unui sediu în proprietate şi 
amenajarea unui club. 

Rezultatele frumoase obţinute de 
C.A.R.P. Beiuş şi prestigiul de care se 
bucură în rândul oamenilor nu se puteau 
obţine fără acele persoane care au pus 
mult suflet în organizarea activităţilor 
Casei, au activat cu responsabilitate, au 
manifestat seriozitate în muncă. 
Enumerăm câţiva dintre aceştia cu 
convingerea că există mult mai mulţi, dar 
pe care nu-i putem aminti în aceste 
rânduri: Estera Miklo, contabil şef; Ionuţ 
Cosmin Clop, informatician; Florica Jula, 
încasator; cei 3 casieri din teritoriu; 
membrii Consiliului Director şi cei ai Co-
misiei de cenzori. 

                                   
                    Economist Ilie Şopandă  

CE MAI E NOU? 
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Municipiul Lugoj (în maghiară Lugos, 
în germană Lugosch) este situat în 
partea central-estică a judeţului Timiş, 
fiind al doilea municipiu din judeţ ca 
mărime, dezvoltare economică şi 
populaţie. El are două sate aparţinătoare, 
Măguri şi Tapia. 

Unul dintre cele mai importante centre 
ale mişcării culturale din Transilvania şi 
Banat, Lugojul este cunoscut pentru rolul 
important pe care l-a jucat în dezvoltarea 
învăţământului, în mişcarea de eliberare 
socială şi naţională şi consolidarea 
unităţii naţionale a românilor. Aici a avut 
loc în 1848 a doua Adunare naţională a 
românilor din Banat. Astăzi este un 
important centru cultural şi renumit centru 
muzical. 

Prima atestare documentară a cetăţii 
Lugoj apare spre sfârşitul secolului al 
XIII-lea, într-un document păstrat în 
arhivele din Budapesta, din care reiese 

că regele Ungariei, Ladislau al IV-lea 
(1272 - 1290) a poposit cu armata sa la 
Lugoj. Din alte surse rezultă că Lugojul 
este atestat pentru prima dată într-un 
registru pontifical de dare în anul 1334, 
iar  districtul Lugoj în 1369. Banatul de 
Lugoj—Caransebeş îşi păstrează 
autonomia şi se uneşte cu Transilvania în 
perioada 1552-1658; în perioada 1658-
1718 ajunge sub stăpânire turcească (în 
1699, turcii demolează Cetatea 
Lugojului). 

În 1718, Lugojul trece sub stăpânire 
austriacă şi devine reşedinţa districtului 
Lugoj-Făget. Începe colonizarea cu 
populaţie germană, formându-se pe 
malul stâng al Timişului comuna „Lugojul 
German“, iar în 1778, devine reşedinţa 
comitatului Caraş. În 1795 Lugojul 
Român şi Lugojul German se unifică sub 
titlul de „Târguşorul cameral Lugoj”, în 
1881 se formează judeţul Caraş-Severin 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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cu reşedinţa la Lugoj, iar în 1989 
dobândeşte statutul de municipiu. 

În prezent, Lugojul este considerat 
capitala culturală a Banatului, oraş în 
care se continuă importantele tradiţii 
culturale şi de spiritualitate românească, 
Casa de Cultură a municipiului Lugoj 
organizează manifestări artistice, ca: 
Festivalul Internaţional Coral Ion Vidu; 

Festivalul Internaţional de Teatru 
Neprofesionist; Festivalul Internaţional de 
Folclor Ana Lugojana; Concursul 
Internaţional de Canto Traian 
Grozăvescu etc. 

În Lugoj, vizitatorul poate vedea: 
Turnul – clopotniţă „Sf. Nicolae” cel mai 
vechi vestigiu lugojean care a aparţinut 
de fosta biserică – mânăstire „Sf. 

Nicolae”, ctitorită în secolele al XIV-lea şi 
al XV-lea; Biserica ortodoxă „Adormirea 
Maicii Domnului”, una din cele mai 
impunătoare construcţii în stil baroc din 
Banat - a fost construită între anii 1759-
1766, ctitorie a obercneazului Gavril 
Gurean, şi a fost declarată monument 

C.A.R.P. LUGOJ 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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istoric; Piaţa Iosif Constantin Drăgan, 
poziţionată între Podul de Fier şi 
Primărie, poartă numele omului de 

afaceri şi filantrop Josif Constantin 
Drăgan.  

Cea mai impunătoare clădire a pieţei 
este Catedrala Greco-Catolică 
"Coborârea Sf. Spirit" a Episcopiei de 
Lugoj, edificată în stil clasicist între 1843-
1854. În fiecare an la 20 decembrie se 
sărbătoreşte Ziua Lugojului, amintind că 
oraşul a fost în decembrie 1989 al doilea 
oraş liber din România; Podul de Fier, 
simbol al Lugojului, a fost inaugurat în 
August 1902, înlocuind vechiul pod de 
lemn, dărâmat cu un an mai devreme, 
apoi vreme de 35 de ani acesta a 
reprezentat singura posibilitate de 
traversare a râului; Vechea Prefectură, 
clădire monumentală care a fost edificată 
între anii 1843-1859 şi a funcţionat ca 
sediu administrativ al Comitatelor Severin 

(1860-1880) şi Caraş-Severin 
(1881-1926), precum şi ca Prefectură a 
Judeţului Severin (1927-1948); Biserica 
romano-catolică, ridicată între anii 1733-
1735 de către călugări; Muzeul de istorie 
şi etnografie. Clădirea a fost construită 
între 1898-1899, cu o faţadă 
impunătoare, ornată cu mult gust şi 
rafinament în stil baroc; Vechiul han al 
poştei. Staţie de diligenţă în drum spre 
Ardeal, clădirea a fost ridicată pe ruinele 
unui edificiu care a existat încă din 
secolul al XVI-lea, ceea ce ar putea 
confirma tradiţia orală potrivit căreia 
însuşi Mihai Viteazul ar fi poposit în acest 
loc.  

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor  Lugoj (C.A.R.P. Lugoj) a 
luat fiinţă în anul 1972 şi a aderat la 
Federaţia Naţională ‚‚Omenia’’ a Caselor 
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România la data de 16.10.2000. 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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În prezent, C.A.R.P. Lugoj are 
sediul în municipiul Lugoj, strada 

Cernei nr. 2, judeţul Timiş, telefon 
0256351202, clădire proprietate a 
C.A.R.P. Lugoj. 
Din aprilie 2008, preşedinte al C.A.R.P. 
Lugoj este domnul economist Ion 
Grigorie, născut la data de 2 aprilie 1936 
în municipiul Calafat, judeţul Dolj.  

Din punct de vedere al contabilităţii, 
destinele C.A.R.P. Lugoj sunt conduse de 
contabilul şef, doamna Mihaela Cutu. 
Preşedintele comisiei de cenzori este 
doamna Monica Rujoni.  

În desfăşurarea activităţii este 
susţinut permanent de membrii 
Consiliului Director: Vasile Bădăluţă, 
Iulian Mitroi, Dumitru Neagu, Petru Olaru, 
Mihai Roşu, Dumitru Voica. 

C.A.R.P. Lugoj  are aproximativ 3.300 
membri, proveniţi atât din municipiul 

Lugoj, cât şi din localităţile Nădrag, 
Buziaş, Făget, Topolovăţ, Gâvăjdia, 
Bolduri, Ohaba - Forgoci, Racoviţa, 
Drăgoeşti, Simersig, Zapăr. 

Cu un fond social de peste 1.500.000 
lei, Casa are posibilitatea de a acorda 
prompt împrumuturile solicitate de 
membri săi, precum şi de a acorda 
ajutoare nerambursabile persoanelor cu 
probleme deosebite, cu venituri foarte 
mici, cu probleme de sănătate, singure. 

În activităţile pe care le desfăşoară, 
C.A.R.P. Lugoj colaborează în condiţii 
bune cu autorităţile locale (Consiliul 
Popular al Municipiului Lugoj, Casa de 
Pensii Lugoj), precum şi cu casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor din 
Timişoara şi din Caransebeş. 

De-a lungul timpului, o contribuţie 
deosebită la bunul mers al activităţii 
C.A.R.P. Lugoj au avut o serie de 
persoane care au desfăşurat acţiuni 

C.A.R.P. LUGOJ 



diverse în scopul atragerii în rândurile 
membrilor a cât mai multor persoane şi  
organizarea de activităţi în folosul lor.  

S-au distins domnul Dumitru Neagu, 
care a îndeplinit funcţia de preşedinte al 
C.A.R.P. Lugoj în perioada 1977-2006, 
doamna Maria Leucuş, secretar din anul 
 

1983 şi doamna Mihaela Cutu, 
contabil şef din anul 1992. 

 
Sociolog  

  Gabriela Trancă 
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Ion Grigore  

Preşedinte C.A.R.P. Lugoj  
26.12.2009 

                  Vorbe, vorbe 
 
Dumnezeu ne-a înzestrat cu darul vorbirii 
În toate zilele vieţii, vorba să o foloseşti 
E o dulce datorie între oameni taina rostirii 
Pe pământul care în vreme vieţuieşti. 
 
Fiind la loc de cinste vorba bună, vorba dulce 
Pe care Domnul Isus ne-a adus-o în lume 
Să-i păstrăm învăţătura care în dragoste ne duce 
Cu sfinţenie, credinţă, creştinului utilă-i când spune. 
 
Vorbe, vorbe, dobândeşti când eşti cu harul divin 
Că răsplata e respectul totdeauna pentru tine 
Cuvintele plăcute urechilor să le auzim 
Dumnezeu să poată zice: aşa e foarte bine 
 
E uşor să te dezici de vorbe şi apoi de oameni 
Cine vrea să audă vorbe cu duh şi plăcute 
Şi să nu se plângă mereu de ai săi semeni 
Să poată a spune şi întotdeauna să asculte,  
                                                  vorbe, vorbe  

                                                                                                                                                   
C.A.R.P. LUGOJ 
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C.A.R.P. ORĂŞTIE 

Orăştie, mai demult Oroşteiu, (în 
dialectul săsesc, Bros; în germană, 
Broos, Brosz; în maghiară, Szászváros, 
adică Oraşul saşilor; în latină, Saxopolis) 
este un municipiu situat în judeţul 
Hunedoara. 

Deşi prima atestare documentară o 
avem din anul 1224, acest an se pare că 
nu coincide şi cu începuturile evoluţiei 
Orăştiei, deoarece toponimul Waras 
dovedeşte faptul că la acea dată 
aşezarea se afla în plin proces de 
dezvoltare economică şi de cristalizare a 
unor structuri administrative stabile. 
Datorită tradiţiilor sale istorice, 
importanţei culturale şi gradului de 
dezvoltare economică şi urbană, în anul 
1995, Orăştia a fost ridicată la gradul de 
municipiu. 

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor (C.A.R.P.) Orăştie a fost 

înfiinţată la data de 02.06.1953, a aderat 
la Federaţia Naţională ‚‚Omenia“ a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România la data de 
17.04.2000 şi are sediul în Orăştie, 
strada Viilor nr.12, judeţul Hunedoara, 
telefon/fax 024241658. 

Preocupări pentru crearea de forme 
în scopul întrajutorării semenilor săi în 
caz de nevoie, în această zonă 
pitorească a ţării, au existat încă din anii 
1868. Mai apoi, continuând frumoasa şi 
nobila tradiţie, în anul 1933, oameni cu 
suflet mare au întemeiat Societatea 
Pensionarilor Publici din Orăştie, cu un 
comitet ales pentru 3 ani, format din 24 
persoane, condus de locotenent-
colonelul Rost Vincenţiu, socotită ca fiind 
prima formă de organizare a 
pensionarilor de aici. Se cuvine 
menţionat faptul că la sediul actual al 

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR 
ORĂŞTIE 
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C.A.R.P. ORĂŞTIE 

C.A.R.P. Orăştie se păstrează la loc de 
cinste tabloul lucrat în acei ani în atelierul 
foto Sweier cu componenţa Comitetului. 

Ulterior, în anul 1953, un grup de 
pensionari în frunte cu farmacistul Andrei 
Farago, profesorul Samoilă Ciumaşu, 
Victor Belei, Ervin Furman, Emanoil 
Abraham şi Matei Ivaşcu au pus bazele 
actualei asociaţii sub jurisdicţia Sfatului 
Popular Raional Orăştie, Secţia de 
Prevederi Sociale, având la baza 
funcţionării sale un Statut juridic adecvat 
numărului minim de 50 membri fondatori. 
Ea are ca scop principal acordarea de 
împrumuturi şi ajutoare materiale, 
precum şi organizarea de activităţi 
culturale, artistice şi de agrement contra 
cost şi prestarea unor servicii pentru 
membrii Casei şi familiile acestora sub 
formă de întrajutorare obştească. Este o 
organizaţie nepatrimonială, non-profit, 
neguvernamentală, apolitică şi de 
întrajutorare mutuală şi filantropică. 

În anul 2000 s-a realizat dorinţa mai 
veche a membrilor Casei, aceea de a 
avea un sediu nou. Astfel, a fost 
cumpărat sediul actual, reparat capital şi 
dotat corespunzător pentru o deservire 
optimă şi civilizată a tuturor membrilor 
Casei. Vechiul imobil situat pe strada O. 

Goga nr. 23 A, cumpărat de la 
doamna medic stomatolog Szolosy 
Maria Melita în 1960, a fost transformat 
într-un modern complex de deservire a 
membrilor Asociaţiei prin amenajarea 
unui magazin alimentar şi a atelierului de 
frizerie şi coafură.  

În cei aproape 56 de ani de 
existenţă, C.A.R.P. Orăştie a cunoscut o 
dezvoltare şi transformare continuă. 
Datorită unei viteze mari de circulaţie a 
mijloacelor băneşti destinate 
împrumuturilor şi a unui fond social de 
peste 2.630.000 de lei s-a ajuns la o 
acumulare care a permis mărirea 
substanţială a patrimoniului Casei. 

De asemenea, au facilitat 
introducerea şi diversificarea prestărilor 
de servicii către membri, cum sunt: 
magazin alimentar tip Economat cu 
desfacere de produse alimentare şi 
industriale cu adaosuri comerciale mici (a 
deservit un număr de 5.200 persoane cu 
produse în valoare de 176.069 lei), 
atelier de frizerie şi coafură cu tarife 
reduse pentru membrii săi, manichiură-
pedichiură, magazin de pompe funebre 
cu articole funerare diverse la preţuri 
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C.A.R.P. ORĂŞTIE 

acceptabile, din care unele 
subvenţionate, cabinet medical de 
medicină generală cu servicii medicale 
gratuite sau subvenţionate, club pentru 

agrement dotat cu televizor color, radio 
cu CD, jocuri de şah, table şi rummy şi 
altele. 

Preşedintele C.A.R.P. Orăştie este 

domnul Valentin Vasile Cruceru, ales în 
funcţie din data de 14.04.1999. Din 
Consiliul Director mai fac parte domnii 
Ioan Oşlobanu, Emil Romcea, Nicolae 
Colhon şi Ioan Făieran. 

Conducerea Asociaţiei a acţionat în 
permanenţă pentru mărirea numărului de 
membri ajungând în prezent la aproape 7 
mii proveniţi din 74 localităţi, din care 
menţionăm: Orăştie, Deva, Hunedoara, 
Simeria, Geoagiu, Cugir, Turda, Turnu 
Măgurele, Petroşani; Balşa, Beriu, 
Mărtineşti, Turdaş, Dobra, Orăştioara de 
Sus, Romos; şi un mare număr de sate 

(57) din împrejurimile Orăştiei. 
C.A.R.P. Orăştie a manifestat în 

permanenţă grijă faţă de persoanele cu 
probleme de sănătate, pensii mici şi a 
acordat în anul 2009 - 100 de ajutoare 
nerambursabile în valoare de 7.325 de 
lei, 1 proteză auditivă în valoare de 100 
lei şi 209 ajutoare pentru cazuri de deces 
în valoare de 123.820 de lei. A sprijinit 
membri săi pentru aprovizionarea cu 
alimente sau lemne de foc, a recomandat 
Consiliului local Orăştie pe unii membri 
mai săraci pentru primirea unei mese 
gratuite la prânz la Cantina săracilor, 
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precum şi pentru trimiterea la Cămine 
pentru bătrâni sau la cămine-spital. 

Conducerea Asociaţiei s-a 
preocupat de organizarea de spectacole 
artistice pentru membrii săi şi a 
organizat 9 excursii la care au participat 
450 de persoane. 

Are o foarte bună colaborare cu 
organele locale, Primăria municipiului 
Orăştie, Casa Locală de Pensii Orăştie, 
cu organizaţii neguvernamentale, 
precum Asociaţia ‚‚Sprijiniţi copiii“. 

C.A.R.P. Orăştie a sărbătorit 50 
ani de activitate a Asociaţiei în anul 2003 

şi 55 ani în 2008, prilej de analiză 
profundă a activităţilor desfăşurate de-a 
lungul timpului; au fost criticate 
neajunsurile din muncă şi s-au luat 
măsuri pentru remedierea lor. 

Grija faţă de oameni, tradiţie 
păstrată de-a lungul timpului de la 
înfiinţare şi până în prezent, a fost 
posibilă şi s-a materializat graţie unor 
preşedinţi şi consilii de conducere care, 
aflaţi în fruntea Casei, şi-au pus energia 
şi pasiunea în slujba celei mai 
defavorizate categorii sociale, 
pensionarii.  

Menţionăm, mai jos, cu deosebit 
respect, preşedinţii C.A.R.P. Orăştie care 
au avut o contribuţie notabilă la viaţa şi 
activitatea Casei: domnul Andrei Farago, 

1953-1960; domnul Ioan Albu, 1960-1964; 
domnul Ioan Bărboiu, 1964-1976; domnul 
Ioan Bogdan, 1976-1986; domnul Rusică 
Mihăilescu, 1986-1991; domnul Ioan Şuţu, 
1991-1995;  domnul Viorel Balota, 1995-
1999; domnul Valentin Cruceru, din 1999 
până în prezent. 
 

 
Economist Giorgică Bădărău 

C.A.R.P. ORĂŞTIE 
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Sighişoara (în dialectul săsesc 
Schäsbrich, Šesburχ, în germană 
Schäßburg, în maghiară Segesvár, în 
latină Saxoburgum) este un oraş situat în 
judeţul Mureş.  

În perioada interbelică a fost reşedinţa 
judeţului Târnava Mare. 

 Sighişoara este considerată şi astăzi 
ca fiind cea mai frumoasă cetate din 
Europa. Aceasta s-a păstrat în mare 
parte intactă, numărându-se printre 
puţinele aşezări de acest fel, unde casele 
medievale sunt locuite şi astăzi. 

Oraş al multiculturalităţii şi diversităţii, 
cu profunde rezonanţe istorice, 
Sighişoara vă întâmpină cu multitudinea 
de perle arhitecturale care i-au atras 
renumele de micul Nürnberg, cu 
monumente istorice de mare valoare şi 
zone de agrement şi relaxare.  

Sighişoara este oraşul liniştit, unde 

aerul vechiului burg medieval se 
împleteşte cu modernitatea secolului XXI, 
o destinaţie turistică ce nu trebuie ocolită. 
Sighişoara este locul unde poţi lega 
prietenii pentru o viaţă sau un simplu loc 
liniştit pentru odihnă. 

Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor (C.A.R.P.) Sighişoara a luat 
fiinţă la data de 12.05.1953, a aderat la 
Federaţia Naţională ‚‚Omenia“ a Caselor 
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România în anul 1994 şi are sediul în 
Sighişoara, strada Oberth, numărul 7, 
judeţul Mureş, telefon 0265772462. 

 Preşedintele Consiliului director al 
Asociaţiei este domnul subinginer Ioan 
Niculae Horvath, născut la data de 6 
decembrie 1948 în localitatea Mugeni, 
judeţul Harghita, în funcţie din data de 
21.05.2002. 

 Din Consiliul director mai fac parte: 

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR 
SIGHIŞOARA 
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doamna Ana Bucur, domnul Ioan 
Moldovan, doamna Ana Ilisie şi domnul 
Ioan Balint. Contabilul şef este doamna 
Liliana Manta, iar atribuţiile Comisiei de 
cenzori sunt îndeplinite de doamnele 
Mioara Florea şi Suzana Achim. 

Cu un fond de peste 730.000 lei, 
Asociaţia asigură în bune condiţii 
solicitările privind acordarea de 
împrumuturi membrilor săi. 

Conducerea Asociaţiei s-a preocupat 

în permanenţă de mărirea numărului de 
membri, ajungând în prezent la peste 
2.800 membri, provenind din oraşele 
Sighişoara şi Dumbrăveni, din 58 
comune printre care Albeşti, Vânători, 
Boiu, Hetiur, Saeş, Apold, Daneş, Nadeş, 
Saschiz, Archita etc., precum şi din o 
serie de sate din împrejurimi, dar şi izolat 
din câteva oraşe mai mari cum ar fi 
Braşov, Iaşi sau Bucureşti. Numărul 
membrilor asociaţiei este variabil lunar, în 
funcţie de numărul celor care se înscriu 
şi al deceselor înregistrate. 

C.A.R.P. Sighişoara are împreună cu 
Sindicatul Pensionarilor din Sighişoara 
un club unde se desfăşoară diferite 
activităţi culturale şi artistice în beneficiul 
pensionarilor, membri ai Asociaţiei. 

Conducerea C.A.R.P. Sighişoara a 
acordat o grijă permanentă membrilor săi 
care au probleme deosebite de sănătate, 
au pensii şi venituri mici sau au o vârstă 
înaintată. Astfel, în anul 2009 Casa a 
acordat ajutoare nerambursabile în bani, 
peste 7000 de lei, la peste 260 de 
persoane şi în alimente la aproape 200 
persoane.  

De asemenea, s-au acordat ajutoare 
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pentru 83 persoane pentru 
tratamente stomatologice 

(executarea protezelor dentare noi), la 55 
persoane pentru tratamente 
oftalmologice (şi pentru schimbarea 
ochelarilor), la 64 persoane pentru 
tratamente în staţiuni şi pentru 116 cazuri 
de deces. 

Pentru membrii săi şi familiile acestora, 

C.A.R.P. Sighişoara  a organizat 3 
excursii de o zi cu preţuri minime, 
Carnavalul Vârstnicilor şi 4 reuniuni 
distractive cu prilejul Anului Nou, Zilei 
Internaţionale a Femeii, Zilei 
Internaţionale a Persoanelor Vârstnice. 
De asemenea, în cadrul Clubului se 
organizează frecvent concursuri de şah, 
table, recenzii ale unor cărţi. 

C.A.R.P. Sighişoara are o bună 
colaborare cu Primăria Municipiului 
Sighişoara, Sindicatul Pensionarilor şi cu 
Asociaţia Nevăzătorilor din oraş, cu 
Asociaţia de Ajutorare a Persoanelor 
Vârstnice din Anglia. 

În viaţa şi activitatea C.A.R.P. 

Sighişoara, anul 2002 a marcat o cotitură 
importantă prin contribuţia deosebită a 
preşedintelui acesteia, domnul sing. 
Horvath şi a celorlalte persoane din 
Consiliul Director pentru transformarea 
sistemului de lucru şi realizarea unuia 
nou, prin informatizarea contabilităţii. 

În permanenţă s-au căutat soluţii 
optime de acordare a ajutoarelor 
rambursabile şi nerambursabile, 
stabilirea unor dobânzi optime, atât 
pentru membri cât şi pentru Asociaţie, iar 
rambursarea ajutoarelor şi dobânzii să se 
facă în cele mai bune condiţii şi 
respectându-se cu stricteţe prevederile 
legale.  

Totodată, în funcţie de data înscrierii 
în Asociaţie, la sfârşitul fiecărui an, s-au 
acordat ajutoare sub formă de pachete 
cu alimente şi bani membrilor Asociaţiei. 
Ca urmare a unei bune politici fiscale, 
C.A.R.P. Sighişoara reuşeşte să acorde 
împrumuturi membrilor săi în maxim 15 
zile de la solicitare, sau chiar pe loc. 

Merită subliniat aportul deosebit al 
domnului Ioan Horvath pentru implicarea 
cu toată răspunderea în uşurarea vieţii 
vârstnicilor prin îmbunătăţirea stilului de 
muncă al autorităţilor locale în relaţia cu 
pensionarii, persoane vârstnice. Printre 
altele, acesta, impresionat de cozile 
imense pe care le făceau pensionarii la 
primăria Sighişoara pentru predarea 
dosarelor de pensii, a intervenit la Casa 
judeţeană de pensii Mureş pentru ca un 
reprezentant al său să vină zilnic la 
Sighişoara pentru a primi acele dosare, 
scutindu-i pe bătrâni să se deplaseze la 
Târgu Mureş. 

Trebuie, totodată, evidenţiat rolul 

C.A.R.P. SIGHIŞOARA 
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deosebit al actualei conduceri a CARP 
Sighişoara. Astfel, s-au întreprins măsuri 
concrete pentru redresarea Asociaţiei din 
punct de vedere numeric, având în 
vedere faptul că acesta a scăzut de la 
5.000 în 1985 la 2.200 în 2002.  

De asemenea, având în vedere faptul 
că Asociaţia a avut mai multe sedii în 
care îşi desfăşura activitatea cu spaţii 
reduse de lucru, s-au întreprins măsuri 
pentru a se găsi o modalitate de a 
îmbunătăţi situaţia, cumpărând şi 
modernizând sediul actual cu mobilier 
nou şi dotând sistemul informatic cu 
calculatoare de ultimă generaţie.  

S-au creat condiţii moderne şi rapide 

de lucru prin procurarea de calculatoare, 
imprimante, xerox şi realizarea de 
conexiuni la internet. S-a lărgit Consiliul 
prin cooptarea unui medic de medicină a 
muncii, a unui avocat, a unui 
informatician etc.  

S-a redus dobânda pentru acordarea 
de împrumuturi de la 24% la 16%, fără 
comisioane şi fără penalizări pentru 
unele întârzieri. 

Casa este înscrisă în Asociaţia 
Societăţilor Nebancare şi înregistrată 
legal la Judecătoria Sighişoara. 

Periodic, Casa acordă persoanelor cu 
o vechime de peste 20 ani ca membru, 
Diplome de onoare, însoţite de ajutoare 
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materiale nerambursabile. 
Pentru toate aceste frumoase realizări, 

ne facem, acum, o datorie de onoare să 
amintim pe acei OAMENI care au pus 
mult suflet la bunul mers al Casei. 
Începem cu primul preşedinte ales la 
data de 12.05.1953, domnul Nicolae 
Gleja şi continuăm cu următorii preşedinţi 
de-a lungul anilor: domnii Ioan Cezar, 
Gheorghe Dragomir, Teodor Luca, Leon 
Lototchi, Vasile Klauss, ultimul având o 
contribuţie deosebită pe o perioadă de 4 
mandate, începând cu anul 1981. 
  

Economist Ilie Şopandă 

Pe timp de criză prinde bine 

OFERTA  
Farmaciilor DONA  

     Lanţul farmaciilor DONA şi-a 
manifestat disponibilitatea de a 
colabora cu CARP-urile din Federaţia 
Na ţ ională  „OMENIA“,  pr ivind 
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! 

 

Campania „Economiseşte pentru tine! 
Economiseşte pentru mâine!” propune un  
nou fel de a privi modul în care, fie din 
obişnuiţă fie din neatenţie, omul din zilele 
noastre pune la încercare capacitatea me-
diului de a ne oferi resursele necesare. „O 9 
atitudine!” propune o nouă abordare a felu-
lui în care privim utilizarea resurselor pe 
care omul modern le consideră uşor de 
obţinut şi inepuizabile.  
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Municipiul Baia Mare (în maghiară 
Nagybánya, în germană Frauenbach) 
este reşedinţa judeţului Maramureş şi cel 
mai important centru urban din nord-
vestul României, situat la poalele Carpaţi-
lor Orientali. A fost atestat documentar în 
anul 1329 şi s-a dezvoltat ca un centru 
aurifer în secolele XIV-XV, însă primele 
activităţi miniere în această zonă sunt  
atestate din secolele al II-lea şi al III-lea. 
În jurul acestor aşezări miniere a apărut 
şi s-a dezvoltat municipiul Baia Mare. El 
se află în vestul judeţului Maramureş, pe 
cursul râului Săsar. 

De municipiul Baia Mare sunt legate 
numele unor mari personalităţi ca: Józsi 
Jenő Tersánszky, scriitor şi dramaturg 
maghiar; László Németh, scriitor 
maghiar; Vida Gheza, sculptor; Ioan 
Ceterchi, jurist şi membru corespondent 
al Academiei Române; Dumitru Ciocoti-
şan, sculptor, pictor şi profesor; Nicolae 

Breban, prozator, eseist, om de cultură. 
Municipiul Baia Mare este înfrăţit cu ur-
mătoarele localităţi: Hódmezővásárhely, 
Ungaria; Ivano-Frankivsk, Ucraina; Szol-
nok, Ungaria; Serino, Italia; Hollywood, 
SUA; Kitwe, Zambia; Wels, Austria; Biel-
sko-Biała, Polonia. 

Menţionăm câteva din evenimentele 
culturale şi artistice ce-i fac pe băimăreni 
renumiţi în ţară şi nu numai: Sărbătoarea 
Castanelor (sărbătoarea oraşului); Expo-
flora - expoziţie de aranjamente florale;  
manifestarea Cărţile Anului;  Festivalul 
Internaţional de Teatru Atelier; Ziua Artis-
tului Plastic; Festivalul naţional de muzică 
pentru copii „Ursuleţul de aur“. 

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor (C.A.R.P.) Baia Mare are 
sediul în municipiul Baia Mare, strada 
Crişan, numărul 17, judeţul Maramureş, a 
fost înfiinţată la data de 12 septembrie 

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR 
BAIA MARE 



OMENIA Page 26 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

C.A.R.P. BAIA MARE 

1958; în toamna anului 1990 a 
aderat la Federaţia Naţională 

„Omenia“ a Caselor de Ajutor Reciproc 
din România.Destinele C.A.R.P. Baia 
Mare sunt conduse, cu pricepere şi 
devotament, de domnul Gheorghe 
Costan preşedinte al Comitetului Director 
din data de 8 aprilie 1989, născut la data 
de 12 ianuarie 1927 în satul Roşiori, 
judeţul Satu Mare.  

Din Comitet mai fac parte: domnul Trif 
Ioan - vicepreşedinte, domnul Mike Iuliu - 
consilier, domnul Scridon Ovidiu – 
consilier, doamna Sestak Irina - consilier. 

Contabilul şef al Casei este doamna 
Rodica Rus, iar cenzorul şef este 
doamna Elena Sava. 

C.A.R.P. Baia Mare are aproape 
5.700 de membri activi proveniţi din 9 
sectoare cu responsabil-delegat de 
sector, 5 oraşe (Baia Mare, Tg. Lăpuş, 
Şomcuta Mare, Cehu Silvaniei şi Ulmeni) 
şi 4 comune (Mireşu Mare, Lăpuş, Sălsig 
şi Chiuzbaia), precum şi cei care 
activează la centrul Casei. 

Fondul social al Casei, de peste 2 
milioane de lei, permite Asociaţiei să 

onoreze la timp cererile de împrumut ale 
membrilor şi să acorde ajutoare 
nerambursabile pensionarilor cu situaţii 
deosebite. 

Astfel, C.A.R.P. Baia Mare a oferit în 
anul 2009 membrilor săi ajutoare 
nerambursabile în valoare de 3.440 lei, 
ajutor ce se acordă o singură dată pe an 
şi este în sumă fixă de 40 lei. Beneficiari 
au fost 89 de pensionari care cotizează 
la această organizaţie şi care au pensii 
mai mici de 400 lei, a precizat domnul 
Gheorghe Costan, preşedintele C.A.R.P. 
Baia Mare. De asemenea, alţi 77 de 
pensionari au primit o cotă parte din 
valoarea biletelor de tratament în sumă 
de 1.925 lei. 

Cât priveşte sprijinirea financiară a 
urmaşilor pensionarilor decedaţi care au 
fost membri C.A.R.P., cuantumul 
ajutorului de deces este stabilit în funcţie 
de perioada în care pensionarul decedat 
a cotizat. Membrii C.A.R.P. pot cotiza cu 
un leu pe lună în contul ajutorului de 
deces.  

Fondurile care se alocă pentru plata 
ajutoarelor de deces provin din aceste 
contribuţii, dar şi din excedentul pe care-l 
înregistrează organizaţia, cam 80% din 
acesta. În anul 2008 s-au plătit ajutoare 
de deces în valoare de peste 60.000 de 
lei la un număr de 216 cazuri, fiecare 
beneficiar al acestui ajutor primind în jur 
de 300 de lei. 

Referitor la acordarea împrumuturilor 
(2.627 de împrumuturi în valoare totală 
de 3.290.180 de lei în primele 10 luni ale 
anului 2009), domnul Costan a arătat că 
membrii C.A.R.P. vin la sediul Asociaţiei 
pentru rezolvarea problemelor cu care se 
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confruntă în viaţa de zi cu zi. 
În luna septembrie 2009, Casa s-a 

confruntat cu un număr crescut de 
membri care au solicitat împrumuturi. 
Începerea şcolii şi dorinţa firească de a-şi 
ajuta nepoţii cu cele necesare i-a 
determinat pe mulţi pensionari să recurgă 
la această variantă.  

Valoarea împrumuturilor acordate de 
C.A.R.P. Baia Mare în această lună a fost 
de 453.750 lei. Suma a crescut 
substanţial faţă de cea solicitată în 
septembrie 2008. Şi numărul persoanelor 

care au recurs la împrumuturi a crescut 
de la 285 în septembrie 2008 la 339 în 
septembrie 2009. De asemenea, trebuie 
menţionat faptul că pensiile foarte mici nu 
le permit multor vârstnici să-şi 
încropească o masă cât de cât decentă 
de sărbători. Din această cauză, cei mai 
mulţi dintre ei solicită, mai ales în pragul 
sărbătorilor de Crăciun sau de Paşte la 
C.A.R.P. un împrumut.  

Pentru bătrânii nevoiaşi, C.A.R.P. 
reprezintă o speranţă, de multe ori ultima 

deoarece cu aceşti bănuţi, chiar 
dacă puţini, pot simţi şi ei că într-
adevăr vin sărbătorile, împrumutul la 
C.A.R.P. fiind pentru ei ca o "mană 
cerească". O parte dintre ei, dupa ce îşi 
achită taxele, nu mai rămân cu aproape 
nimic din pensie, aşa că, mai ales în 
perioada sărbătorilor, banii respectivi 
reprezintă un colac de salvare. Numai în 
luna octombrie 2009,  la C.A.R.P., s-au 
împrumutat 287 de pensionari. Totalul 
împrumuturilor se ridică la 365.700 de lei.  

Preşedintele C.A.R.P., domnul 

Gheorghe Costan, spune ca la ghişeele 
Casei s-au format cozi serioase: „în 
medie, un pensionar împrumută 
aproximativ 1.300 de lei. Desigur, nu toţi 
împrumută aceeaşi sumă. Noi oferim 
împrumuturi între 100 şi 5.000 de lei. 
Avantajul e că banii se pot obţine în 
aceeaşi zi, mai ales pentru cei care sunt 
cu cotizaţia la zi“.  

În ultimele zece luni ale anului 2009, 
2.914 pensionari s-au adresat C.A.R.P. 
pentru a se împrumuta.  
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Valoarea ratelor a ajuns la 
3.655.800 lei, mai mult decât pe 

toată perioada anului 2008, când 2.983 
de pensionari au solicitat împrumuturi în 
valoare totală de 3.138.438 lei. 

C.A.R.P. Baia Mare colaborează 
strâns cu Consiliul local al municipiului 
Baia Mare, cu primarul oraşului (ales de 
4 ori consecutiv) şi cu Asociaţia 
Pensionarilor „CASPEV“. 

Apreciem, fără teama de a greşi, că 
frumoasele rezultate obţinute de-a lungul 
timpului de CARP Baia Mare se 
datorează, în mare parte, tenacităţii şi 
seriozităţii de care au dat dovadă şi 
responsabilităţii cu care şi-au îndeplinit 
sarcinile ce le-au revenit persoanele 
alese în fruntea Asociaţiei.  

Fără aportul şi sacrificiile lor, 
succesele de azi erau indiscutabil mai 
mici. Îi enumerăm mai jos, cu 
convingerea că ne facem o datorie de 
onoare din acest lucru şi că reprezintă un 
foarte bun exemplu pentru generaţiile ce 
vor veni după ei: 

- domnul Horincar Ioan, preşedinte în 
perioada 1958-1976, a cumpărat imobilul 
în care îşi desfăşoară acum activitatea 
CARP Baia Mare în anul 1965, i-a adus 
permanente îmbunătăţiri şi dotări, a dus o 
susţinută muncă pentru înscrierea de noi 
membri (10.556, faţă de 50 la înfiinţare); 

- domnul Radu Florian, preşedinte în 
perioada 1977-1988, a continuat dotarea 
şi înzestrarea Casei, a încheiat contractul 
de închiriere a spaţiului de la etaj pentru 
Asociaţia nevăzătorilor şi a menţinut 
numărul membrilor, cu toate că au fost 
excluse aproape 1.000 de persoane 
pentru neachitarea cotizaţiei şi 

contribuţiei mai mult de 3 ani; 
- domnul Costan Gheorghe, preşedinte 

din 1989 până în prezent, a obţinut 
permanent rezultate foarte bune în 
muncă, ajutat de membrii Consiliului 
Director şi cu înţelegerea cuvenită şi 
sprijinul personalului operativ; a înlocuit 
sobele de teracotă cu convectoare de 
căldură; a scos imobilul şi terenul Casei 
din inventarul Domeniului public şi obţinut 
scutire conform legii de plata impozitului; 
a amenajat ghişeele în partea din faţă a 
clădirii; a  asigurat încălzirea imobilului cu 
centrală termică; a zugrăvit şi reparat 
exteriorul clădirii şi gardul din cărămidă; a 
dotat Casa cu 5 monitoare, 4 staţii de 
lucru, birouri şi a introdus programul 
informatic pentru evidenţă. 

De asemenea, trebuie amintit 
aportul domnilor: Ioan Pop, secretar; Ioan 
Moldovan, Vasile Tompoş, Iuliu Mike, 
Ovidiu Scridon şi Irina Sestak, consilieri; 
Ioan Trif, vicepreşedinte; Pamfil Sava, 
preşedinte al comisiei de cenzori. 

            
          Inginer  Vasilică Fălcuţă 
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Situată în nordul României, într-o 
depresiune a Carpaţilor Orientali - 
Depresiunea Dornelor - Vatra Dornei este 
o localitate turistică foarte căutată 
datorită apelor termale, peisajului, climei 
şi facilităţilor de practicare a schiului. 

O legendă păstrată în memoria 
Dornelor, care atestă existenţa Dornei 
încă de pe vremea întemeierii statului 
Moldovei, leagă numele localităţii de o 
dragoste tragică a întemeietorului 
Moldovei - Dragoş Vodă. Acesta s-ar fi 
îndrăgostit de păstoriţa localnică Dorina, 
pe care a ucis-o dintr-o greşeală şi în 
amintirea ei, a decis ca apa lângă care s-
a petrecut drama să îi poarte numele. 

În acest frumos oraş funcţionează 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
(C.A.R.P.) Vatra Dornei care a luat fiinţă 
la data de 10 ianuarie 1956. A aderat la 
Federaţia Naţională ‚‚Omenia’’ a Caselor 
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 

România în anul 1990. Îşi are sediul în 
Vatra Dornei, strada Negreşti, numărul 8, 
judeţul Suceava, care este proprietate a 
Casei din anul 1976. 

C.A.R.P. Vatra Dornei funcţionează 
pe baza statutului propriu autentificat la 
notariat, ca fiind organizaţie cu caracter 
civic, persoană juridică de drept privat, 
neguvernamentală, apolitică, cu scop de 
caritate, de întrajutorare şi asistenţă 
socială. Activitatea Consiliului Director se 
desfăşoară conform prevederilor 
Statutului şi în conformitate cu hotărârile 
adunării generale. 
 C.A.R.P. Vatra Dornei este condusă 
de un Consiliu Director cu următoarea 
componenţă: doamna Elena Maftei, 
preşedinte, în funcţie din 1996; doamna 
Lucreţia Simionescu, membru; domnul 
Ilarion Ţîcşa, membru.  Contabilul şef 
este doamna Silvia Moroşan, iar 
preşedintele Comisiei de cenzori este 

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR 
VATRA DORNEI 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

C.A.R.P. VATRA DORNEI 
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domnul Ştefan Gîm şi domnul 
Dumitru Vieru. 

 Conducerea  C.A.R.P. Vatra 
Dornei s-a preocupat pentru creşterea 
numerică a Casei. Dacă la înfiinţare, 

Casa număra 
116 membri, 
în prezent, în 
evidenţa sa 
se află peste 
6.000 
membri, aflaţi 
în municipiul 
Vatra Dornei 
(4.500 
membri), în 
oraşul 
Broşteni şi în 
sucursale 

dispuse în comunele Iacobeni, Panaci, 
Neagra, Coşna, Şar, Crucea, Cârlibaba şi 
Ciocăneşti. 

Cu un fond social de peste 
1.842.052 lei, Casa reuşeşte să acorde 
împrumuturi solicitate de membrii săi, 
respectând legile ţării şi Statutul 
Asociaţiei. 

C.A.R.P. Vatra Dornei este 

Asociaţia care a oferit în anul 2009 
diverse avantaje pentru peste 4000 de 
membri, respectiv: 
- împrumuturi de până la 2.500 lei, în 
funcţie de cotizaţie, cu dobândă de 10% 
pe an; 
- cadouri pentru circa 250 persoane în 
bani de două ori pe an cu ocazia 
sărbătorilor, pentru pensionarii cu pensii 
mici;  
- ajutoare pentru membri aflaţi în situaţii 
deosebite din punct de vedere material şi 
al sănătăţii, cu sume cuprinse între 150 si 
200 lei; 
- cota parte din sumele achitate de 
pensionari pentru bilete în staţiuni de 
tratament. 

Din dobânzile percepute sunt reali-
zate economii necesare renovării exte-
rioare şi interioare a imobilului. Aspectul 
îngrijit al sediului şi modul plăcut şi civili-
zat de comportare al personalului deter-
mină pe cei care îi păşesc pragul să se 
simtă ca într-o familie, sentiment atât de 
necesar persoanelor vârstnice. 

Contribuţia lunară depusă de 
membri este destinată achitării 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

C.A.R.P. VATRA DORNEI 
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ajutoarelor de deces în funcţie de 
vechime, calculată pe baza unei grile. 

C.A.R.P. Vatra Dornei a acordat 
ajutoare nerambursabile acelor membri ai 
săi care au probleme deosebite de 
sănătate, venituri mici sau vârstă 
înaintată. Astfel, în anul 2009 a fost 
acordată suma de 45.485 lei pentru 
ajutoare nerambursabile, 15.290 lei 
pentru tratament în staţiune şi 109.789 lei 
pentru cazuri de deces. De asemenea au 

fost organizate acţiuni de caritate prin  
oferirea de pachete la cămine de bătrâni 
şi bani pentru sinistraţii de pe urma 
inundaţiilor. 

Conducerea Casei s-a ocupat de 
organizarea de activităţi culturale şi 
artistice în beneficiul membrilor săi. La 

Clubul înfiinţat de Primăria Vatra Dornei 
s-au desfăşurat concursuri de şah, pe 
teme de geografie, istorie şi literatură, se 
desfăşoară cu regularitate baluri ale 
pensionarilor, s-au organizat 2-3 excursii 
pe an cu reducere, la care au participat 
un număr mare de membri ai C.A.R.P. 
Vatra Dornei şi familiile acestora. 

De asemenea, C.A.R.P. Vatra 
Dornei a organizat schimburi de 
experienţă cu C.A.R.P.-urile din judeţul 
Suceava, din Buhuşi, Roman şi Bârlad. 

În anul 2006, C.A.R.P. Vatra Dornei 
a aniversat 50 de ani de la înfiinţare. 

Rezultatele obţinute de C.A.R.P. 
Vatra Dornei se datorează în mare 
măsură activităţii pline de devotament a 
doamnei Elena Maftei de-a lungul a celor 
32 de ani de când activează ca membri 
în Asociaţie, fiind o bună organizatoare, 
cu mare experienţă în organizarea şi 
conducerea destinelor Casei căpătată în 
cei 13 ani ca preşedintă, apropiată de 
oameni şi de necazurile acestora, dăruirii 
şi seriozităţii cu care a rezolvat 
problemele majore ale membrilor Casei. 

 
   Economist Giorgică Bădărău 

Din experienţa caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

C.A.R.P. VATRA DORNEI 
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       În judeţul Vaslui, sărăcia şi criza din 
prezent afectează pe deplin şi 
persoanele vârstnice, care sunt cele mai 
vulnerabile în faţa acestor neajunsuri. 
      Într-un oraş mic cum este Vaslui, un 
sprijin destul de important  adresat 
persoanelor de vârsta a treia vine din 
partea Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor. Lupta pensionarilor pentru 
supravieţuire este fără limite; dacă în 
urma cu câteva luni s-au împrumutat 
pentru a-şi face câteva provizii pentru 
iarnă, acum se văd nevoiţi să facă 
acelaşi lucru pentru a putea achita 
facturile la caldură. Pentru persoanele 
vârstnice care au pensii sociale de numai 
350 de lei, situaţia este dramatică, banii 
abia le ajung pentru plăţile la utilităţi, 
nemaifiind forba de o hrană adecvată 
vârstei sau de bani pentru medicamente. 
       Încă din primele zile ale anului, la 
C.A.R.P. Vaslui activitatea este continuă, 
faţă de anul 2009 solicitările pentru 
împrumuturi au crescut cu 20%, poate şi 
din cauza faptului că rudele şi copii care 
se află la muncă în străinătate nu şi-au 
mai putut ajuta bătrânii ca anii trecuţi... 
       Pentru a veni în sprijinul celor care 
nu pot achita ratele la împrumut la 
scadenţele fixate, situaţie în care se 
poate ajunge la a se pune poprire pe 
pensie, C.A.R.P. Vaslui a luat măsuri 
privind scăderea valorii împrumuturilor, 
negocierea reeşalonării plăţii ratelor şi 
verificarea amănunţită a fiecărui 
restanţier. 
       Reprezentanţii C.A.R.P. Vaslui au 

trimis, recent, prin domnul Traian Pascu 
în calitate de preşedinte, o scrisoare 
deschisă către Parlamentul României: 
 
(...) „Omenii care au trudit 30, 40 sau 
chiar 50 de ani ar trebui să aibă parte, în 
ultimii ani pe care îi mai au de trăit, de un 
trai omenesc.  
        Din păcate, toate promisiunile făcute 
înainte de alegeri au rămas fără niciun 
răspuns concret. Nici un efort financiar nu 
este prea mare atunci când vine vorba de 
seniorii unui popor.  
        Nu mai putem trăi cu promisiuni, nu 
mai putem îndura condiţia de 
marginalizaţi ai societăţii, pensiile de 
mizerie şi ajutoarele sociale care ni se 
aruncă în faţă în bătaie de joc.  
       Parlamentul României are obligaţia 
morală, şi mai ales legală, de a respecta 
Decalaraţia Universală a Drepturilor 
Omului. Solicităm a se analiza cu simţ de 
răspundere situaţia dezastruoasă în care 
se zbat persoanele de vârsta a treia. 
      Sunteţi rugaţi a lua măsurile care se 
impun spre a reda o rază de speranţă 
acestor oameni care au dreptul la un trai 
decent...“.  
 
        Le dorim multă putere de muncă 
celor care depun eforturi pentru a veni în 
sprijinul persoanelor de vârsta a treia! 

 
Sociolog Gabriela Trancă 

C.A.R.P. VASLUI C.A.R.P. VASLUI   
ÎNCEARCĂ SĂ DRIBLEZE CRIZAÎNCEARCĂ SĂ DRIBLEZE CRIZA  
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         În data de10 Martie 2010, începând 
cu orele 10.00, Preşedintele Federaţiei 
Naţionale „OMENIA” a Caselor de Ajutor 
Reciproc ale Pensionarilor din România, 
domnul Gheorghe CHIOARU, însoţit de 
prim-vicepreşedintele Ion Aciubotăriţei şi 
peste 100 de membri ai Federaţiei au 
participat la Palatul Parlamentului, împre-
ună cu alţi preşedinţi ai asociaţiilor de 
pensionari şi membri ai acestora, precum 
şi cu reprezentanţi ai sindicatelor şi ai so-
cietăţii civile la o primă manifestare 
comună având menirea să sensibilizeze 
Parlamentul României cu privire la prob-
lemele grave cu care se confruntă pen-
sionarii.  
        Domnul Preşedinte Chioaru a solici-
tat celor prezenţ i  să susţ ină 
„memorandumul” iniţiat de Federaţia Na-
ţională OMENIA şi semnat în data de 23 
februarie 2010 de reprezentanţii aso-
ciaţiilor şi federaţiilor de pensinari, 
reprezentative la nivel naţional. 
       În cadrul luărilor de cuvânt, toţi cei 
care au vorbit au solicitat organelor legis-
lative ale ţării, tuturor partidelor politice 
parlamentare şi Guvernului României, ca 

la adoptarea legii unice cu privire la pen-
siile publice să ţină cont de problemele 
critice cu care se confruntă pensionarii, 
de situaţia dramatică a unora dintre ei şi 
în mod imperativ au cerut să se respecte 
prevederile legale actuale cu privire la 
cuantumul punctului de pensie de minim 
45 % din valoarea salariului mediu brut 
pe economie.  
        De asemenea, s-a cerut unitate la 
nivel naţional pentru toate organizaţiile de 
pensionari şi sindicale. 
        Reprezentanţii Federaţiei Naţionale 
OMENIA a CARP-urilor din România au 
scos în evidenţă necesitatea respectării 
demnităţii pensionarilor din România, a 
dreptului acestora la un trai decent şi lip-
sit de griji şi a nevoii de a se asigura un 
venit minim garantat care să asigure su-
pravieţuirea celor peste 1.000.000 de 
pensionari din România care în prezent 
primesc mai puţin de 400 de lei pe luna şi 
al căror număr scade în mod dramatic, 
datorită lipsurilor materiale, hranei 
adecvate şi imposibilităţii de cumpărare a 
medicamentelor.  

                     Inginer Aurel Gângu 

DREPTUL LA RESPECT ŞI 
DEMNITATE  

valoarea punctului de pensie 
minim 45% 
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ION PETREA ION PETREA   
OMUL CARE SE (Z)BATE PENTRU OMUL CARE SE (Z)BATE PENTRU   

  
PENSIONARIPENSIONARI  

Născut la 24 iunie 1948, Ion Petrea, 
rămas fidel locurilor natale, a absolvit 
Facultatea de Ştiinţe Administrative şi ale 
Comunicării la Universitatea „Constantin 
Brâncoveanu“ din Brăila.  

Destinul i-a fost marcat de o decizie 
luată în adolescenţă, în anul 1964, când, 
decis să practice boxul, s-a dedicat 
acestui sport participând la numeroase 
competiţii pugilistice, unde a obţinut   
premii importante în timpul celor 12 ani în 
care a participat la competiţii: în 1972, 
locul 3 la Turneul Cupa Federaţiei 
Romane; 1973, locul 2; 1974, locul 3; 
1975, locul 3; 1976, locul 2.  

Din anul 1984 a început să arbitreze 
meciuri de box în campionatul naţional şi 
în turnee din ţară şi de peste hotare. 

Boxul i-a educat voinţa, a devenit un 
om puternic, perseverent dar şi foarte 
atent la ce se petrece în jurul său, fapt 
care l-a implicat indirect în viaţa socială. 

Activitatea profesională a început-o 
lucrând la fosta uzină Progresul, mai întâi 
ca electrician, apoi ca maistru 
electromecanic şi, mai apoi, mecanic şef 
de secţie, până în 1998 când a ieşit la 

pensie şi s-a implicat în activităţile Uniunii 
Judeţene a Pensionarilor Brăila.  

Pregătirea obţinută de-a lungul anilor 
şi perseverenţa dobândită în muncă şi 
sport, le-a pus în slujba generaţiei sale, 
reprezentând-o cu responsabilitate la 
nivelul judeţului şi chiar la nivel naţional. 

Începând din anul 2000 îşi 
desfăşoară cu pasiune activitatea de 
preşedinte al Consiliului Judeţean al 
Persoanelor Vârstnice, poziţie din care 
se zbate pentru semenii săi. 

Acum când dezbaterea publică a legii 
pensiilor s-a prelungit cu ajutorul mass-
media şi a căpătat aspecte dramatice, 
suprapunându-se cu dezbaterea 
parlamentară, îi dorim din tot sufletul, 
domnului Ion Petrea, multă sănătate şi 
putere de muncă pentru a-şi valorifica 
experienţa şi voinţa în slujba semenilor 
săi – pensionarii.  
 

 

                         Sociolog Gabriela Trancă 
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      Sper că nu spun o noutate: suntem în 
plină CRIZĂ! Cum, unde şi în ce fel? 
Simplu! Uitaţi-vă în casele dumnea-
voastră, în frigidere sau pe listele de 
întreţinere sau, de ce nu, pe reţetele de 
medicamente şi constataţi că nu avem 
nevoie de o definiţie savantă a crizei în 
multiplele ei variante: economică, 
financiară, socială, bancară, morală sau 
generală. 
     Trăim, de fapt, 
vremuri extrem de 
grele, în care nesigu-
ranţa zilei de mâine 
este singurul lucru de 
care suntem foarte 
siguri, în care sărăcia 
nu mai preocupă 
decât pe cei care o 
trăiesc zi de zi, 
noapte de noapte, 
fără prea multă 
căldură sau deloc, cu puţină mâncare şi, 
mai ales, fără prea multă speranţă! 
     În această situaţie dată îmi pun o în-
trebare simplă: cum pot eu, autorul aces-
tui articol, să ajung la sufletul dum-
neavoastră, să vă declanşez  puţin in-
teres şi să vă invit la o dezbatere simplă, 
fără pretenţii academice şi fără intenţia 
de a vă propune soluţii minune şi fără su-
port real. 
     Tabloul politic şi social al ţării este 
complicat şi nu are nicio perspectivă 

pentru persoanele vârstnice din 
România, categorie uitată de guvernanţi 
şi vizitată de criza cu toate efectele ei 
jalnice: sărăcie, boală, mizerie şi multă, 
multă suferinţă. 
     Răspunsul la întrebarea din titlul 
articolului este uşor de dat: criza vine, în 
primul rând, la oamenii săraci, la cei în 
vârstă şi singuri, uitaţi de societate şi de 

familie! Nu putem 
crede în lacrimile de 
crocodil ale băncilor 
sau ale celor bogaţi 
care au mai pierdut 
câte un zero din 
coada sumelor uriaşe 
din conturi… 
     Analizele efectuate 
de  către bancheri şi 
finanţişti nu sunt deloc 
îmbucurătoare pentru 
mediul de afaceri, 

pentru întregul sistem economic şi social, 
în general pentru toţi românii în anul 
2010. 
    "Populaţia României este de 2-3 ori 
mai săracă din punct de vedere al active-
lor financiare comparativ cu Cehia şi Un-
garia, iar dacă populaţia este săracă, 
care este sursa principala a economiilor, 
sectorul bancar nu are cum să atragă 
bani locali pentru creditare", a declarat 
Valentin Lazea, economist şef al B.N.R., 
în cadrul unei conferinţe organizate de 

GHICI LA CINE VINE CRIZA?GHICI LA CINE VINE CRIZA?  

INVITAŢII NOŞTRI 
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FinMedia. 
     Economiile mici ale românilor se 
explică prin veniturile reduse, care sunt o 
consecinţă a productivităţii scăzute a 
muncii. Cauza pentru care productivitatea 
muncii este scăzută în România este, în 
opinia lui Valentin Lazea, dată de 
sistemul educaţional deficitar. "Este un 
mit că avem o forţă de muncă educată, 
calificată şi cu toate acele adjective care i 
se dau", a declarat Lazea. 
     Băncile au devenit din ce în ce mai 
reticente şi prudente în acordarea de noi 
credite pe măsură ce nivelul somajului a 
crescut rapid în ultimul an, iar veniturile 
populaţiei active s-au redus seminficativ. 
     "Pe lângă faptul că sunt puţine, 
activele populaţiei din România tind să fie 
egale cu pasivele lor, ceea ce înseamnă 
că populaţia aproape şi-a atins limita 
superioară a gradului de îndatorare, 
comparativ cu Cehia şi Ungaria unde 
încă există loc de creditare. Acest lucru 
arată că boom-ul din trecut a dus popula-
ţia la limita superioară de îndatorare, deci 
trebuie înţelese şi băncile de ce se uită 
de 10 ori înainte să mai acorde un credit 
nou", a mai explicat economistul şef al 
BNR. 
     Din nefericire aceste analize sumbre 
şi realiste ne-ar duce cu gandul la 
fatalism, la neputinţă şi, că de multe ori, 
nu vedem că salvarea este lângă noi, în 
mijlocul nostru şi are un nume simplu – 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor! 
Prezente în toate oraşele şi municipiile 
din România - CARP-urile - sunt 
recunoscute ca organizaţii obsteşti, cu 
scop de caritate, de întrajutorare mutuală 
şi asistenţa socială iar în calitatea lor de 

instituţii financiare nebancare înlocuiesc 
neputinţa băncilor de a veni în sprijinul 
populaţiei sărace cu împrumuturi fără 
costuri exagerate şi fără multă birocraţie. 
    Organizate cu diverse denumiri, 
CARP-urile au personalitate juridică şi 
reprezintă interesele persoanelor 
vârstnice şi a membrilor lor de familie, 
majoritatea acestora fiind reunite sub cu-
pola Federaţiei Naţionale “OMENIA” a 
CARP-urilor din România, una dintre cele 
mai puternice organizaţii a pensionarilor 
din ţara noastră, condusă cu multă price-
pere şi energie de domnul preşedinte ing. 
Gheorghe Chioaru. 
    Majoritatea membrilor CARP sunt 
oameni săraci sau foarte săraci, care vin 
pentru împrumuturi începând cu modesta 
sumă de 15 lei, solicitată în scopul 
acoperirii celor mai elementare nevoi 
zilnice de trai: achiziţionarea de alimente 
şi medicamente, plata facturilor şi a unor 
reparaţii a obiectelor personale de strictă 
necesitate.  
     Să nu gândim că aceste Case nu au 
greutăţi sau că ar fi fost ocolite de criză. 
Din păcate oamenii au din ce în ce mai 
puţine venituri în timp ce cheltuielile au 
crescut tot mai mult şi tocmai acest fapt 
loveşte în scopul  de bază al Caselor – 
întrajutorarea membrilor săi! În timp ce 
cotizaţiile tind să scadă, cererea de 
împrumuturi creşte, rezultând o perioadă 
mai mare de aşteptare a sumelor 
solicitate. Răul cel mai mare îl reprezintă 
imposibilitatea restituirii ratelor de 
împrumut, din cauze diverse, iar 
reţinerea de la giranţi este la fel de grea 
ca urmare a pierderii locurilor de muncă 
sau a decesului. 

INVITAŢII NOŞTRI 
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    CARP-urile au greutăţi, dar în mod 
cert, ele nu vor da faliment, au continui-
tate fiindcă au rezistat în toate regimurile 
sociale, iar în prezent au trecut la diversi-
ficarea programelor pentru membrii lor: 
construirea de centre de zi şi cluburi, 
deschiderea de magazine sociale, darea 
în folosinţă a unor ateliere de reparaţii di-
verse, organizarea de excursii, acordarea 
de ajutoare nerambursabile (bani şi 
bunuri), oferirea de servicii medicale etc. 
    Criza în România nu va trece repede şi 
nici uşor iar cei săraci vor ajunge la 
sediile CARP - urilor fie pentru 
împrumuturi, fie pentru socializare, fie 
pentru un simplu serviciu la un preţ 
modic. 
    Reuşita CARP-urilor depinde în primul 
rând de solidaritatea oamenilor, de 
seriozitatea lor în achitarea datoriilor şi, 
nu în ultimul rând, de promovarea 
voluntariatului în rândul persoanelor de 
vârsta a treia. Să nu venim la CARP 
numai când ne loveşte necazul, să venim 
din vreme şi să depunem cotizaţia 
statutară, să participăm la acţiunile 
social-culturale, să învăţăm să dăm din 
puţinul nostru celor mai săraci decât noi 
pentru că nu ştim niciodată ce surprize 
ne poate aduce viaţa... 
 

 
Economist  

Constantin Antochi 

INVITAŢII NOŞTRI 

 

„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 consilierea persoanelor 
cu probleme de auz. 
 Se doreşte constituirea de parteneriate 
cu C.A.R.P-urile membre ale Federaţiei 
Naţionale „OMENIA“ care vor putea să 
beneficieze la sediul propriu de testarea şi 
consilierea celor cu deficienţe de auz. 
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Continuăm prezentarea analizei ac-
tivităţii C.A.R.P. pe baza de indicatori val-
orici calitativi, începtută în nr. 4 al revistei, 
cu structurarea unor date ipotetice care 
pot fi formalizate într-un model de tabel 
care să cuprindă exemple de situaţii ce 

pot fi întâlnite mai frecvent la capitolele 
OBLIGAŢII şi DISPONIBILITĂŢI. 

Datele se extrag din balanţele de 
verificare lunare şi reprezintă rezultatele 
la sfâşitul fiecărei etape (lună, trimestru, 
semestru, an) pentru care se doreşte să 
se facă analiza. 

În continuare se prezintă datele 
ipotetice ale unei luni (în exemplu - luna 
decembrie a anului 2009) structurate în 
aşa fel încât ulterior să permită calcu-
larea indicatorilor. 

 DISPONIBILITĂŢI SUMA 

Dî Debitori din împrumuturi 3.238.124 

Dcu Debitori în curs de urmărire 246.645 

SITUATIA FINANCIARĂ A C.A.R.P. la 31.12.2009 

 TOTAL  – surse certe 3.484.769 

 Disponibil în bănci – cont curent 85.991 

 Disponibil în bănci - depozite 1.100.000 

 CASA sediul central 4.921 

 Total CASA sucursale 20.100 

 Total lichidităţi – surse certe 1.211.012 

Dc Total Disponibilităţi certe 4695781 

 Debitori diversi 32.590 

 Debitori din avans 523 

 Mărfuri 3.111 

 TOTAL – surse incerte 36.224 

Dt Disponibilităţi totale 4.732.005 

   
 OBLIGAŢII  

DC Deponenţi din cotizaţii 4.369.902 

 Creditori diverşi 34.276 

 Venituri de realizat 10.000 

Ot Total obligaţii financiare 4.414.178 

   
Pfix Evaluarea patrimoniului fix 1.430.735 

 

2 
Asigurarea fondului de cotizatiei din disponibilita-
ţile totale, surse certe şi surse incerte (prudenţă 
minimă) 

Dt Disponibilitati totale  4732005 

DC Deponenţi din cotizaţie  4369902 

  Dt / DC  1,08286 

Ipm REZULTAT / 100  108,29 

 

3 
Asigurarea fondului de cotizaţie din disponibilită-
ţile certe (prudenţă ridicată) 

Dc Disponibilităţi certe (lichidităţi)  4695781 

DC Deponenţi din cotizaţie  4369902 

  Dc / DC  1,07457 

Ipr REZULTAT / 100  107,46 

1 Utilizarea fondului de cotizaţie (performanţă) 

Dî Debitori din împrumuturi  3238124 

Dcu Debitori în curs de urmărire  246645 

  Suma DI + DCU  3484769 

DC Deponenţi din cotizatie  4369902 

  ( DI+DCU) / DC  0,80 

Iuc REZULTAT  / 100  79,74 

 

CURIER FINANCIAR 

ANALIZA ACTIVITĂŢII C.A.R.P. ANALIZA ACTIVITĂŢII C.A.R.P.   
        pe baza indicatorilor valorici calitativi 

(studiu de caz) 
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Pe baza datelor din situaţia financi-
ară prezentată mai sus se completează 
matricea fiecărui indicator (1 – 5) iar valorile 
acestora se înscriu pe fiecare lună în ma-
tricea desfăşurată (6) a indicatorilor.  

Apoi se construieşte graficul care 
conferă imaginea dinamicii lunare a indi-
catorilor valorici calitativi în anul 2009, în 
continuarea anilor 2007 şi 2008.  

 În prezentul exemplul, se ob-
servă tendinţa aproape lineară în 
anul 2009, fapt ce duce la concluzia că 
asociaţia analizată nu a înregistrat fluc-
tuaţii majore de la lună la lună (situaţie 

nedorită) ci dimpotrivă, prin măsurile op-
erative luate, valorile indicatorilor au fost 
ţinute sub control. 
 Această concluzie este susţinută şi 
de faptul că indicatorii calitativi prezentaţi 
în matricea analizei globale, calculaţi prin 
transformarea coeficienţilor (din luna de-
cembrie 2009) în calificative cu ajutorul 
ponderilor, se apreciază ca “BUNĂ” ac-
tivitatea asociaţiei analizate. 
 Sintetizarea activităţii C.A.R.P-urilor 
sub forma unor indicatori calitativi cu 
posibilitatea aprecierii globale, oferă atât 
posibilitatea ierarhizării diferitelor seg-
mente dintr-un întreg (C.A.R.P.) cât şi 
gruparea celor care au rezultate identice 
la nivel de Federaţie. 
 

Cenzor şef, 
Cicerone Olivo 

şi analist Vasilică Fălcuţă 

4 Bonitatea financiară a C.A.R.P. 

Dt Disponibilităţi totale  4732005 

Ot Obligaţii totale  4414178 

  Dt / Ot  1,0720 

Ib REZULTAT / 100  107,20 

5 Solvabilitatea C.A.R.P. 

Dif Disponibilităţi totale financiare  4732005 

Pfix Valoare patrimoniu fix al Asoc.  1430735 

  Suma: Dif + Pfix  6162741 

Otf Obligaţii totale financiare  4414178 

  (Dif + Pfix) / Otf  1,3961 

Is REZULTAT  / 100  139,61 

 

CURIER FINANCIAR 



Odată cu venirea primăverii, mai ales 
la vârstnici, se face simţită astenia de 
primăvară - o stare de oboseală 
generală, însoţită de slăbiciune fizică şi 
incapacitate de concentrare. Rezerva de 
vitamine a organismului e pe sfârşite şi 
nu acoperă în totalitate necesităţile.  

Cum ne putem ajuta organismul să 
depăşească această perioadă dificilă? 
Desigur, printr-o alimentaţie corespunză- 
toare prin care să reducem consumul de 
paste făinoase şi dulciuri şi să adăugăm 
toate sursele de vitamine accesibile. 
Primăvara trebuie să profităm de 
verdeţurile şi legumele pe care natura ni 
le pune la dispoziţie. Mai mult decât în 
orice anotimp, primăvara suntem 
predispuşi la anemii şi stări de epuizare 
fizică. Pentru a le evita, organismul are 
nevoie de o cură de vitamine şi minerale, 
eliminând în acelaşi timp toxinele şi 
surplusurile acumulate. În lungul post al 
Paştelui, apreciem parcă şi mai mult 
verdeţuri precum urzica, spanacul şi 
ştevia, verdeţuri care aparţin bucătăriei 
româneşti tradiţionale. Beneficiile pe care 
consumul acestor verdeţuri le poate 

aduce stării noastre generale de sănătate 
sunt de nepreţuit: au o valoare calorică 
redusă, reduc nivelul colesterolului şi 
purifică sângele. Iată de ce aceste 3 
minuni ale naturii nu trebuie să lipsească 
din alimentaţia noastră: 

Urzica - este cunoscută ca o plantă 
cu efecte tămăduitoare remarcabile 
datorită conţinutului său ridicat de săruri 
minerale: magneziu, potasiu, calciu, 
nitraţi şi de vitamine: A, B2, C, K. Ajută 
totodată la tratarea alergiilor, în acest caz 
fiind recomandat consumul său sub 
formă de ceai. Urzica joacă un rol 
important şi în protejarea sistemului 
imunitar al organismului, previne apariţia 
anemiilor şi a stărilor de astenie fizică. În 

ALIMENTAŢIA DE PRIMĂVARĂALIMENTAŢIA DE PRIMĂVARĂ  
CHIAR DACĂ NU ERA AN DE CRIZĂ, SFATUL MEU ERA LA FELCHIAR DACĂ NU ERA AN DE CRIZĂ, SFATUL MEU ERA LA FEL: :   

PRIMĂVARA, MÂNCAŢI VERDEŢURI!PRIMĂVARA, MÂNCAŢI VERDEŢURI!  
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plus, urzica are o acţiune general 
fortifiantă şi tonică, stimulând 
regenerarea ţesuturilor şi cicatrizarea 
rănilor.  Ceaiul de urzici este excelent în 
detoxifierea de primavără, având rolul de 
a regla sistemul circulator, curăţând 
sângele de toxine. Pentru a nu distruge 
substanţele active existente, se prepară o 
infuzie din 2 linguriţe de urzici şi o cană 
de apă fierbinte. Se bea de trei ori pe zi, 
timp de 3 săptămâni. 

Spanacul - Spanacul conţine o 
cantitate importantă de fibre, vitamine: A, 
C, B1, B2, B6, E, K, acid folic, 
antioxidanţi şi fier, ceea ce conduce la 
fortifierea capacităţii fizice a organismului 
şi la remineralizarea acestuia. Ca şi 
urzica, şi spanacul poate fi consumat cu 
încredere de către persoanele care 
doresc să slăbească, având o capacitate 
calorică redusă (18 calorii/ 100 de 
grame). Spanacul conţine fier: în 100 de 
grame de spanac se regăsesc 3 mg de 
Fier. Una dintre însuşirile remarcabile ale 
acestei plante este faptul că previne 
afecţiunile ochilor, iar graţie conţinutului 
de iod, spanacul ajută la combaterea 
diverselor afecţiuni ale pielii şi la întărirea 
imunităţii naturale a organismului. 
Consumul de spanac ajută la purificarea 

sistemului digestiv şi la 
combaterea anemiilor şi a 
epuizărilor nervoase. Consumat în stare 

crudă, spanacul previne apariţia celulelor 
canceroase. 

Ştevia - reprezintă unul dintre 
substituenţii naturali ai zahărului. Cu 
toate acestea, ştevia contribuie la 
scăderea nivelului de zahăr din sânge. 
Ştevia conţine glicozide, substanţe dulci 
pe care organismul nu le absoarbe însă, 
şi o cantitate importantă de substanţe 
minerale precum vitamina A, vitamina C, 
Zinc, Potasiu, Magneziu, Fier etc. 
Consumată în mod frecvent, ştevia 
constituie una dintre cele mai eficiente şi 
rapide metode de detoxifiere a 
organismului. Datorită conţinutului său de 
acid crisofanic, ştevia are proprietăţi 
purgative, înlesnind eliminarea toxinelor 
şi a kilogramelor în plus. Consumul de 
ştevie are un efect benefic şi în cazul 
palpitaţiilor şi al reglării tensiunii arteriale. 

 
Medic specialist  

geriatrie - gerontologie 
 

Dr. Laura-Eleni Nedelescu 
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     Pentru a-l întări în virtute şi supărări, 
în perioade cu încărcătură duhovni-
cească, Dumnezeu trimite asupra 
creştinului, pe lângă bucurii - necazuri şi 
boli. Să le primim cu supunere şi să ne 
amintim de cuvintele Scripturii care spun: 
“pe cine iubeşte Dumnezeu pe acela îl şi 
mustră”. 
     Duminica şi sărbătorile ortodoxe lasă 
lucrul tău şi mergi la biserică spre a te 
ruga lui Dumnezeu împreună cu ceilalţi 
creştini. Roagă-te cu umilintă să-ţi trimită 
ceea ce este de folos pentru viată şi să te 
ţină treaz şi neclintit în credinţă şi 
curăţenie până la sfârşitul vieţii. Nu uita 
că trupul este stricăcios, iar sufletul este 
nestricăcios şi nemuritor. Împodobeşte-ţi 
sufletul cu lucruri creştineşti: smerenie, 
blândeţe, bunătate, milostenie şi 
dragoste faţă de aproapele tău. 
      Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău 
din tot sufletul şi din tot cugetul tău. Să 
nu te încrezi în puterea ta şi a oamenilor, 
ci toată nădejdea ta sa o pui în 
Dumnezeu, care înaltă pe cei smeriţi şi 
umileşte pe cei mândri. Să crezi că toate 
bunătăţile de care te foloseşti îţi sunt 
dăruite de Dumnezeu şi de aceea 
mulţumeşte-I Lui.  
      Păzeşte cuvintele Mântuitorului Iisus 
Hristos care spun: “Aceasta este porunca 
Mea ca să vă iubiţi unul pe altul, precum 
v-am iubit Eu”. 
       Mai mare dragoste însă nimeni nu 
poate să aibă, decât să-şi pună sufletul 
pentru prietenii săi. Când faci bine cuiva, 
nu aştepta recunoştinţă şi nu te mâhni 
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pentru nerecunoştinţă, ci fă bine altora 
numai din dragoste faţă de Dumnezeu. 
Cugetă cât mai des la păcatele tale, 
căieşte-te de ele, spovedeşte-te la preot 
pentru a primi iertare de la Dumnezeu. 
Cheamă în tot timpul vieţii tale pe bunul 
Dumnezeu în ajutorul tău spre a te ajuta 
în Mântuirea ta. 
     Începe-ţi ziua şi termină-ţi activitatea 
zilnică cu rugăciunea TATĂL NOSTRU,  
şi înseamnă-te cu Sfânta Cruce şi 
Dumnezeu te va binecuvânta pe tine şi 
pe familia ta pentru a vă bucura 
împreună de Postul cel Mare care este o 
călătorie duhovnicescă minunată. Şi 
pentru că nu putem singuri, prin cuvinte 
izvorâte din inimă să aducem mulţumire 
şi mărire Învierii Domnului, să chemăm în 
ajutor Harul Dumnezeiesc pentru a ni se 
descoperi nouă adevăratul sens şi 
simbolism al Învierii Domnului. 
     Învierea Domnului Iisus Hristos să 
ne găsească mai buni, sănătoşi, 
smeriţi, cu tărie în credinţă şi realizări 
duhovniceşti! 
 
 

MORALA CREŞTINĂ, ÎN TRĂIREA CREŞTINULUI 

Cuvinte care zidesc 

 

Preot Vasile Berlic 
Vicepreşedinte, 

C.A.R.P. Roşiorii de Vede 



În numărul anterior al revistei noastre 
am prezentat poziţia domnului       Ion Sora 
Tatu, fostul preşedinte al Federaţiei 
Naţionale a C.A.R.P.-urilor din România, 
publicată în Buletinul Informativ al Federaţiei 
nr.1/2005, privind alegerile pentru Comisia 
Permanentă a Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice, din anul 2004. 

La data de 10.07.2008 a avut loc 
şedinţa Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice, ocazie cu care a fost reales în 
funcţia de preşedinte domnul Miron 
Niculescu şi s-a aprobat noul regulament de 
organizare şi funcţionare a Consiliului. 

Federaţia Naţională “OMENIA” a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor 
din România şi Uniunea Veteranilor de 
Război şi a Urmaşelor Veteranilor, apreciind 
aceste hotărâri ca nelegale, au chemat în 
judecată Consiliul Naţional al Persoanelor 
Vârstnice solicitând instanţei ca, prin 
hotărârea ce o va pronunţa, să constate 
nulitatea absolută a hotărârii Consiliului din 
data de 10.07.2008, atât sub aspectul 
alegerii organelor de conducere, cât şi cu 
privire la nerespectarea reprezentativităţii 
organizaţiilor centrale de pensionari. 

În fapt, cele două organizaţii centrale 
de pensionari au reclamat faptul că 
mandatul de preşedinte şi vicepre- şedinte, 
legal, nu poate fi reînnoit, precum şi faptul că 
reprezentantul Uniunii Veteranilor de Război 
şi a Urmaşelor Veteranilor, domnul Ştefan 
Cucu, în urma “alegerilor desfăşurate”, nu 
mai face parte din Comisia Permanentă a 
Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice. 

În opinia reclamanţilor, după 8 ani în 
care a fost preşedinte, domnul Miron 
Niculescu a interpretat legea în favoarea sa, 
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Dincolo de nuanţe, răul poate câştiga atunci când binele nu reacţionează. 

a mai candidat, şi a mai fost ales pentru încă 
un mandat şi totodată şi-a propus să înlăture 
din Comisia Permanentă preşedinţii 
organizaţiilor centrale reprezentative de 
pensionari, care au opinii diferite de ale 
domniei sale, în cel mai autentic stil 
comunist. A început cu domnul Ştefan Cucu. 

A creat o maşinărie de vot care 
funcţionează din motive diferite, care ţin 
probabil de indiferenţă, obedienţă, 
dezinformare sau mai politicos de o 
informare trunchiată. 

Dezinformarea sau informarea 
trunchiată pe care o practică domnul Miron 
Niculescu cu membrii Comisiei Permanente, 
a Consiliului Naţional al Persoanelor 
Vârstnice, pe care o conduce, indiferent că 
sunt preşedinţi de organizaţii centrale 
reprezentative ale pensionarilor, ori secretari 
de stat, o vom aborda în continuare. 

În şedinta Comisiei Permanente, din 
luna august 2009, au fost stabilite, ca 
urmare a controlului Curţii de Conturi, 
criteriile de repartiţie a fondurilor de la buget 
destinate sărbătoririi Zilei de 1 Octombrie, 
Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice. 

Întrucât Secretarul de Stat, de resort, 
din Ministerul Muncii a întrebat de ce 
criteriile sunt aprobate de Comisia 
Permanentă şi nu de Consiliul Naţional al 
Persoanelor Vârstnice conform legii, domnul 
Miron Niculescu, maestru în manipulare, “i-a 
pus sula-n coaste”, şi a motivat că nu mai 
este timp pentru rezolvarea problemei, deşi 
a avut 5 ani la dispoziţie. 

Criteriile stabilite au împărţit 
organizaţiile centrale reprezentative de 
pensionari, pentru prima dată de la 
constituirea Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice, în două categorii. Ca 

SĂ VEZI ŞI SĂ NU CREZI (II) 
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urmare Federaţia Naţională 
“OMENIA” a Caselor de Ajutor 

Reciproc ale Pensionarilor din România a 
fost inclusă de domnul Miron Niculescu în 
categoria a doua, adică în cea cu bani mai 
puţini/membru. 

În aprobarea criteriilor “maşina de vot” 
a funcţionat, deoarece nu a avut informaţii 
suficiente, doar secretarul de stat de la 
Ministerul de Finanţe, fiind o persoană foarte 
documentată, s-a opus alături de 
preşedintele Federaţiei Naţionale “OMENIA”, 
iar Directorul  General al C.N.A.S. s-a 
abţinut simţind că ceva nu este în regulă. 

O mare omisiune a domnului Miron 
Niculescu este neprezentarea datelor despre 
Uniunea Generală a Pensionarilor din 
România, organizaţie centrală reprezentativă 
de pensionari, al cărei preşedinte este. Din 
Statutul acesteia, cu modificările din anul 
2008, vă reproducem doar articole şi 
paragrafe referitoare la ceea ce a contestat 
la alte organizaţii: 

Art.2 (1) Uniunea Generală a 
Pensionarilor din România reuneşte diferite 
categorii de pensionari (limită de vârstă, de 
serviciu, de invaliditate, urmaşi); 

Art. 3. La uniune pot adera pensionarii 
în mod individual, cât şi în mod colectiv, prin 
aderarea asociaţiilor de pensionari din care 
aceştia fac parte, Case de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor ori alte asociaţii de 
pensionari. 

Art. 5p. U.G.P.R. poate participa 
împreună cu alte asociaţii de pensionari 
(C.A.R.P.-uri, alte organizaţii de pensionari), 
sindicate, ….. la construirea sau 
achiziţionarea de cămine-spital, cămine de 
bătrâni, ….; 
        Art. 19 U.G.P.R., asociaţiile judeţene 
ale pensionarilor, filialele şi asociaţiile la 
nivel teritorial pot dispune, în condiţiile legii 
de fonduri imobile, mobile, numerar, devize, 

hârtii de valoare provenite din: cotizaţii, taxe 
de înscriere, donaţii, subvenţii, manifestaţii 
cultural sportive, de agrement, prestări de 
servicii, dobânzi, sponsorizări şi alte surse 
legale. 
       În concluzie, se poate afirma că ceea ce 
e imputat altor organizaţii de pensionari se 
regăseşte în Statutul U.G.P.R.: membri cu 
pensie de serviciu; membri pensionari cu 
pensie de urmaş de la vârsta de... probabil 
18 ani; C.A.R.P.-uri membre ale U.G.P.R., 
recunoscute ca organizaţii de pensionari; 
organizaţii de pensionari „bogate“; surse de 
finanţare consistente; posibilitate nelimitată 
de a obţine fonduri, legal, dacă se gândeşte 
şi munceşte; şi... vă mai spunem noi, 
salariaţi într-o mare parte din organizaţiile 
componente.  
        Din totalul de 661.000 de membri (sau 
câţi au mai rămas), domnul Miron Niculescu 
trebuie să scadă pe cei cu pensii de serviciu 
şi pensionarii cu pensie de peste 600 lei, 
pensionarii de invaliditate şi pe cei cu pensie 
de urmaş sub vârsta standard de 
pensionare, salariaţii şi membrii C.A.R.P.-
urilor din U.G.P.R., care se încadrează în 
criteriul de repartiţie „D“. 

Nu vrem să-l jignim pe venerabilul 
Miron Niculescu dar, ca oameni de bună 
credinţă, ne întrebăm dacă este vorba de 
ură, viclenie, gândire duală, imoralitate, 
demagogie sau confuzie. Aspectul legal 
numai Curtea de Conturi îl poate stabili, dar 
după deziluzia avută în urma adresării către 
Comisia de Abuzuri din Senat încă nu ştim 
dacă o vom face, acum sau mai târziu. 

Ne menţinem încrederea în inteligenţa 
membrilor Comisiei Permanente a 
Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 
şi nu vrem să credem că indemnizaţia de 
şedinţă de peste 500 de lei îi poate influenţa, 
atât de mult, încât să renunţe la o 
documentare temeinică, înainte de a-şi da 
votul. 

 

Dincolo de nuanţe, răul poate câştiga atunci când binele nu reacţionează. 
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De asemenea, ne menţinem speranţa 
că preşedinţii consiliilor judeţene ale 
persoanelor vârstnice, care au o 
responsabilitate deosebită faţă de 
organizaţiile şi membrii pe care îi reprezintă 
îşi vor exprima opţiunea de schimbare cu 
mai mult curaj şi încredere, cu convingerea 
într-o evoluţie pozitivă a acestui organism şi 
că nimeni nu este de neînlocuit.  

 

Dorim ca seniorii să 
demonstreze că ştiu să se conducă 
mai bine şi cinstit, nu doar să dea sfaturi 
celor mai tineri. 

 
                Redacţia 

Va urma. 

 
Baronul şi confuzia 
 
În capul tău este multă confuzie 
Din lipsă de materie cenuşie ca infuzie? 
 
În capul tău este multă confuzie 
Dar mai adaugi şi multă răutate în decizie 
 
Sistemul comunist, ticăloşit, ţi-a insuflat confuzie  
Ca să te poţi trezi îţi trebuie multă infuzie  
 
În educaţia ta aleasă există mare confuzie 
Şi eşti incapabil să înţelegi că ai nevoie de infuzie 
 
Între comunism şi capitalism tu faci confuzie 
Dar nimeni nu a avut curajul să-ţi facă o infuzie 
 
Dacă e drept sau nedrept pentru tine e confuzie 
Bătrânii, sărmanii, nu te mai doresc, dar nu îţi fac infuzie 
 
Este mult prea târziu – e deja o iluzie 
Dorim să te retragi şi poţi să rămâi în confuzie.  
                                          

 

 

 

Un pamflet nu strică niciodată! 

 

George Rădăşteanu, pensionar 



Niciun lucru nu este greu de realizat, cu 
condiţia ca el să fie făcut de altcineva. 
 
A spune ceea ce gândeşti este o dovadă 
de curaj. A gândi ceea ce spui este o 
dovadă de chibzuinţă şi putere. 
 
Dialogul în contradictoriu, cu rezultate 
constructive, este, de fapt, privilegiul 
oamenilor inteligenţi. 
 
În mod paradoxal, cei care n-au simţul 
umorului îl pierd mai des. 
 
Sunt mulţi maeştri de la care poţi copia, 
dar mă aplec în faţa celor de la care poţi 
învăţa. 
 
Albinele n-ar fi atât de mult lăudate, dacă 
ar face mierea numai pentru ele. 
 
Una din formele de manifestare supremă 
a libertăţii cuvântului este tăcerea. 
 
Sunt unii oameni care, odată intraţi în dia-
log, fac orice discuţie inutilă. 
 
Speranţa este, uneori, creaca de sub pi-
cioare care se rupe cu încetinitorul. 

Într-o analiză a unei nereuşite oarecare, 
scuzele sunt nişte explicaţii care n-au 
ajuns la maturitatea care să le permită 
să fie justificări. 
 
Şi mătasea se poate învechi sau de-
moda, dar nu devine cârpa de şters. 
 
Cea mai profundă maturitate a unui om 
este aceea care îi conservă intactă ca-
pacitatea de a visa. 
 
Se poate trăi şi fără simţul umorului. Dar 
aia nu e viaţă. 
 
Einstein nu are nici o vină pentru faptul 
că, în politică, adevărul se supune, prea 
uşor, teoriei relativităţii. 
 
Părinţii sunt singurele persoane din 
lume care nu invidiază succesele 
copiilor lor. 
 
Cei mai mulţi oameni se cred nefericiţi, 
doar pentru că-şi doresc fericirea altora. 
 
Mulţumesc tuturor băncilor la care am 
încercat să mă împrumut. Ele au mani-
festat o grijă deosebită faţă de starea 
sănătăţii mele. 

 de M. D. Popa de M. D. Popa  
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VORBE…       VORBE...VORBE…       VORBE...  



1. G. M., Giurgiu 
I. Cum se procedează în situaţia când 
Statutul C.A.R.P. are alte prevederi faţă 
de Legea 540 / 2002? 
R. Statutul C.A.R.P. se aprobă de Adu-
narea Generală sau Adunarea Generală 
a Reprezentanţilor. Consiliul Director este 
obligat să informeze participanţii la adu-
narea generală despre prevederile legis-
laţiei în vigoare şi să propună modificarea 
sau, după caz, completarea Statutului, 
fără a se contrapune prevederilor legisla-
ţiei în vigoare. 
2. A.G., Vaslui 
I. Ce măsuri trebuie luate de către Consil-
iul Director pe linia respectării confiden-
ţialităţii împrumuturilor? 
R. Măsurile pentru respectarea confiden-
ţialităţii împrumuturilor sunt prevăzute în 
Legea nr. 93 / 08.04.2009, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 259 / 2009, Secţi-
unea a 3-a, art. 8 şi Secţiunea a 4-a, art. 
9 - 13, Consiliul Director poate stabili şi 
alte măsuri pentru organele alese şi 
salariaţi, diferenţiat în funcţie de atribuţiile 
din fişa postului. 
3. C. G., Galaţi 
I. Care este numărul de membri al co-
misiei de cenzori şi ce condiţii trebuie să 
îndeplinească o persoană pentru a fi cen-
zor? 
R. Legea 246 / 2005 la art. 27 stipulează: 
Actul constitutiv poate prevedea numirea 
unui cenzor sau a unei comisii de cen-
zori.  

Dacă numărul asociaţilor este mai mare 
de 15, numirea unui cenzor este obligato-
rie. Aceasta poate fi o persoană din afara 
asociaţiei. Pentru asociaţiile cu mai mult 
de 100 de membri înscrişi la data 
întrunirii ultimei adunări generale, con-
trolul financiar intern se exercită de către 
o comisie de cenzori. Comisia de cenzori 
este alcătuită dintr-un număr impar de 
membri. Membrii Consiliului Director nu 
pot fi cenzori. Cel puţin unul dintre cen-
zori trebuie să fie contabil autorizat sau 
expert contabil în condiţiile legii. 
     Regulile generale de organizare şi 
funcţionare a comisiei de cenzori se ap-
robă de adunarea generală. Comisia de 
cenzori îşi poate elabora un regulament 
intern de funcţionare. 
4. M.G., Bacău 
I. Ce structuri organizatorice poate con-
stitui Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor? 
R. Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor, în conformitate cu 
prevederile Legii 246 / 2005, de aprobare 
a O.G. 26 / 2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, poate constitui filiale şi sucur-
sale. 
     Filialele sunt entităţi cu personalitate 
juridică putând încheia, în nume propriu, 
acte juridice în condiţiile stabilite de aso-
ciaţie prin actul constitutiv al filialei. 
     Filiala se constituie prin hotărârea 
adunării generale a asociaţiei. Personali-
tatea juridică se dobândeşte de la data 
înscrierii filialei în Registrul Asociaţiilor şi 
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Fundaţiilor.  Asociaţia îşi poate con-
stitui sucursale ca structuri teritoriale fără 
personalitate juridică. Sucursalele se con-
stituie prin hotărâri ale adunării generale. 
5. B. V., Brăila 
I. De ce nu primesc dobândă la cotizaţie, 
de ce nu se restitue contribuţia în caz de 
retragere, de ce trebuie să mă prezint la 
sediul asociaţiei şi să am doi giranţi la îm-
prumutarea unei sume de bani? 
R. Răspunsul dat de Casa de Ajutor Re-
ciproc a Pensionarilor la care vă referiţi în 
scrisoare este corect. Dacă optaţi pentru 
retragere primiţi înapoi numai cotizaţia, 
nu şi contribuţia care “se cheltuieşte în 
mod curent” pentru asigurarea ajutorului 
de deces familiilor membrilor decedaţi, iar 
în unele situaţii şi pentru acordarea aju-
toarelor nerambursabile.  
      Pentru cotizaţia depusă lunar nu se 
primeşte dobândă. Şi la Casele de Ajutor 
Reciproc ale Pensionarilor ca şi la Casele 
de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor, bănci 
sau instituţii financiare nebancare solici-
tantul împrumutului creditului trebuie să 
se prezinte personal la sediul instituţiei 
respective în vederea încheierii contrac-
tului. Unele Case de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor au casieri zonali care se 
deplasează la domiciliul membrului pen-
tru completarea şi semnarea documente-
lor din dosarul de împrumut, dar aceasta 
presupune cheltuieli suplimentare, deci şi 
creşterea dobânzilor.  
      Pentru împrumutul contractat orice 
instituţie are dreptul să solicite garanţii în 
scopul asigurării returnării lui, conform 
prevederilor contractuale. De aceea, 
Casele de Ajutor Reciproc ale Pension-
arilor ca şi cele ale Salariaţilor acordă îm-

prumuturi cu unul sau mai mulţi giranţi, în 
funcţie de valoarea împrumutului. Din 
scrisoarea dumneavoastră reiese că aţi 
fost tratată corect, ca şi ceilalţi membri, în 
conformitate cu prevederile Statutului 
C.A.R.P. 
6. C. D., Bihor 
I. Ce lege reglementează drepturile vete- 
ranilor de război? 
R. Drepturile veteranilor de război sunt 
reglementate în următoarele acte norma-
tive: 
Legea nr. 303 din 2007 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 
44/1994 privind veteranii de război, 
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de război; 
Legea nr. 596 din 2004 pentru 
modificarea art. 13 din Legea nr. 44/1994 
privind veteranii de razboi, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor 
de război; 
Legea nr. 210 din 2004 privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 12/2004 pentru 
completarea Legii nr. 44/1994 privind 
veteranii de război, precum şi unele 
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de 
război; 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 12 din 2004 
pentru completarea Legii nr. 44/1994 
privind veteranii de război, precum şi 
unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor 
de război; 
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