
Înfiinţarea Federaţiei 
de la dorinţă la necesitate 

La 24 septembrie 1990, din iniţia-
tiva a 10 oameni inimoşi, în baza 
prevederilor art. 37 din Constituţia 
României,  se înfiinţează Federaţia Na-
ţională  a Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România. 

Prin sentinţa civilă nr. 2220/1990 a 
Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti, 
primeşte personalitate juridică. 

Dacă până în decembrie 1989, 
casele de ajutor reciproc ale pension-
arilor funcţionau sub tutela administraţiei 
locale, acum noul sistem politic din 
România permite funcţionarea acestora 
de sine stătătoare. 

Încă din fraza introductivă, la primul 
Statut, se precizează că “Federaţia Na-
ţională a C.A.R.P.-urilor din România este 
singura organizaţie centrală a pension-
arilor, de dimensiune naţională, care co-
ordonează, se ocupă şi susţine activi-
tatea de protecţie socială a membrilor 
săi…”  

Federaţia şi-a propus ca obiec-
tive prioritare, să intervină şi să 
susţină, la guvern, parlament şi pre-
şedinţie: 
• indexarea lunară a pensiilor la nive-

lul inflaţiei; 
• garantarea de către stat a sumelor 

depuse de C.A.R.P.-uri la bănci; 
• încadrarea C.A.R.P.-urilor în siste-

mul instituţiilor de protecţie socială; 
• scutirea de impozite pentru clădirile 

proprietate a C.A.R.P.-urilor; 
• autonomia C.A.R.P.-urilor; 
• realizarea unor facilităţi pentru pro-

tecţia socială reală a pensionarilor. 
Obiectivele stabilite au creat 

platforma comună de acţiune şi, sub 
conducerea preşedinţilor ANTON 
CRISTICĂ si ION SORA TATU, Fed-
eraţia a ajuns la 830.000 de membri. 
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Consiliul National al Federatiei 
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a Palatului Parlamentului 



Dar evoluţia societăţii 
românesti, crearea altui cadru 

legislativ, aderarea la NATO în anul 
2004, şi la Uniunea Europeană în anul 
2007, impuneau o nouă gândire, o 
abordare mai curajoasă a problemelor 
membrilor, persoane de vârsta a treia, 
multe dintre ele cu probleme de sănă-
tate sau aflate în risc social, trăind mai 
mult sub limita sărăciei sau, fapt mai 
grav, sub limita demnităţii umane. 

Preşedinţii de C.A.R.P.-uri cu 
viziune şi curaj si-au dat seama că tre-
buie o schimbare în managementul 
Federaţiei, că modernizarea acestor 
asociaţii de pensionari, vitale pentru 
pensionari, nu mai poate întârzia şi au 
convocat un Congres Extraordinar, la 
20 aprilie 2007. 

Depunerea de proiecte de ma-
nagement şi a proiectului de Strategie 
a Federaţiei, pe termen mediu (4ani) a 
constituit o premieră în lumea aso-
ciaţiilor de pensionari şi a creat pre-
miza desfăşurării unor activităţi perfor-
mante. 

Noua structură de conducere, 
care cuprinde preşedinţii C.A.R.P-
urilor performante din Federaţie, a tre-
cut imediat la lucru. 

 

Activităţi mai importante 
 desfăşurate de Federaţie  

după anul 2007, când a fost aleasă  
actuala conducere 

•Elaborarea primei Strategii de dez-
voltare a Federaţiei Naţionale a C.A.R.P.-
urilor din România pentru perioada 2007-
2011 şi a strategiilor şi planurilor de acţi-
une anuale. 

•Adoptarea Declaraţiei de Principii 
care consacră principiile şi valorile morale 
după care se conduc Federaţia şi 
C.A.R.P-urile, locul acestora în societate, 
obligaţiile asumate şi raporturile cu institu-
tiile statului, relaţiile cu comunitatea lo-
cală, cu organizaţiile similare din ţară şi 
străinatate şi mai ales responsabilităţile 
majore faţă de membri. 

•Constituirea grupului de consilieri ex-
perţi voluntari la nivelul Federaţiei care să 
sprijine C.A.R.P-urile în elaborarea docu-
mentaţiei necesare obţinerii de fonduri 
nerambursabile pentru derularea unor 
proiecte. 

•Acordarea diplomelor de excelenţă, de 
onoare şi aniversare membrilor Fed-
eraţiei, filialelor şi C.A.R.P-urilor cu rezul-
tate remarcabile în activitate. Stabilirea 
criteriilor de selecţie şi acordare a aces-
tora. 

•Adoptarea declaraţiei prin care Fe-
deraţia şi membrii afiliaţi îşi reafirmă 
caracterul apolitic al activităţii desfăşu-
rate. 

•Obţinerea aprobării Consiliului Na-
ţional al Audiovizualului pentru difuzarea 
în regim de campanie socială, prin inter-
mediul posturilor de televiziune şi radio, 
centrale şi locale, a unor anunţuri cu 
scopul de a face cunoscute obiectivele 
Federaţiei şi ale C.A.R.P-urilor afiliate, 

Editorial 

2 Nr. 3 (7) anul 2 

Prezidiul Congresului Extraordinar al Federaţiei,  
desfăşurat la 20 aprilie 2007, 

în sala C.A. Rosetti din Palatul Parlamentului 



precum şi unele apeluri către cei care 
pot sprijini persoanele de vârsta a treia. 

•Parteneriat cu Asociaţia pentru Pro-
tecţia Consumatorilor, Promovarea 
Programelor şi Strategiilor din România 
în scopul informării persoanelor 
vârstnice, consumatori de produse şi 
servicii, şi totodată în a-i determina să 
ia atitudine pentru apărarea drepturilor 
cetăţenilor. 

•Adoptarea noii denumiri “OMENIA”, 
a drapelului, emblemei şi siglei. 

•Adaptarea Statutului Federaţiei Na-
ţionale “OMENIA” la noul cadru legisla-
tiv şi cerinţele membrilor. 

•Aderarea la Federaţia Naţională a 
C.A.R.P-urilor din România a C.A.R.P. 
Galaţi, C.A.R.P. Bacău, C.A.R.P. Con-
stanţa, C.A.R.P. Hârşova, C.A.R.P. Te-
cuci, C.A.R.P. Târgu Cărbuneşti, 
C.A.R.P. Urziceni, C.A.R.P. Moldova 
Nouă, C.A.R.P. Negreşti Oaş. Re-
primirea C.A.R.P. Câmpulung Moldove-
nesc şi C.A.R.P. Ploieşti. Creşterea nu-
mărului de membri cu aproximativ  
450.000, ajungând în prezent la peste 
1.400.000. 

•Instituirea dialogului constructiv, 
permanent cu institutiile statului, or-
ganizaţiile neguvernamentale şi agenţii 
economici de prestigiu în virtutea re-

laţiilor existente şi potrivit art. 51 
din O.G.26/2000. 

•Participarea la lucrările comisiei de 
elaborare a noii legi a pensiilor. 

•Intervenţiile la instituţiile şi persoa-
nele publice îndrituite pentru promo-
varea propunerilor legislative la Legea 
nr. 540/2000, Legea nr. 16/2000 şi cele  
referitoare la descentralizarea unor ac-
tivităţi din competenţa organelor admin-
istraţiei centrale în responsabilitatea 
C.A.R.P-urilor, pentru acordarea ajuto-
rului de deces, distribuirea biletelor de 
tratament, colectarea şi înaintarea la in-
stituţiile responsabile a cupoanelor talon 
de transport pe CFR, AUTO, NAVAL, 
nefolosite pentru a rambursa contra-
valoarea la beneficiari. 

•Distribuirea fondurilor primite de la 
Ministerul Muncii, Familiei si Protecţiei 
Sociale, prin Consiliul Naţional al Per-
soanelor Vârstnice la C.A.R.P-urile afili-
ate. 

•Sărbătorirea zilei de 1 Octombrie - 
Ziua Internaţională a Persoanelor 
Vârstnice cu fonduri proprii, primite de 
la Ministerul Muncii şi din sponsorizări, 
în colaborare cu administraţia centrală 
şi locală şi alte organizaţii de pension-
nari. 

•Constituirea Fondului de solidaritate 
pentru membrii sinistraţi şi ajutorarea 
C.A.R.P-urilor din municipiul Tecuci, în 
anul 2007, nordul Moldovei în 2009 şi 
2010. 

•Informarea directă şi oportună a 
C.A.R.P-urilor cu problemele discutate 
în structurile de conducere ale Fed-
eraţiei, întrucât unele filiale judeţene nu 
dispun încă de logistica necesară (fax, 
internet) pentru comunicare rapidă. 

•Participarea efectivă a membrilor 
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Biroului Permanent, Comitetului 
Director şi Consiliului Naţional, 

care sunt şi preşedinţi de C.A.R.P-uri, 
la şedinţele Consiliilor Judeţene ale 
Persoanelor Vârstnice şi ale Comitete-
lor de Dialog Civic pentru problemele 
persoanelor vârstnice, din cadrul pre-
fecturilor. 

•Organizarea de schimburi de ex-
perienţă pe zone geografice, în Bucu-
reşti, Bârlad, Curtea de Argeş, Fălti-
ceni, Pucioasa, Câmpulung Muscel, 
Piteşti, Hunedoara, Zalău, Oradea, 
Arad, Timişoara, Buhusi, Moinesti, etc. 

•Editarea revistei “OMENIA”, publi-
caţie trimestrială de informare a mem-
brilor, începand cu anul 2009. 

•Editarea în anul 2010 a Manualului 
Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor, prima lucrare în 
domeniu după 60 de ani de la apariţia 
acestor asociaţii. 

•Participarea la festivalul organizaţiilor 
neguvernamentale ONGfest 2010, prilej 
de popularizare a activităţii şi de relaţio-
nare cu celelalte asociaţii şi organizaţii din 
ţară. 

•Înfiinţarea postului de televiziune 
online “ OMENIA TV “. 

•Realizarea sistemului de videoconfe-
rinţe online (pe internet) cu membrii Birou-
lui Permanent şi ai Comitetului Director. 

•Înregistrarea Federaţiei ca membră a 
noului UGSR, moştenitoarea de drept a 
patrimoniului sindicatelor, existent înainte 
de 1990, ce 
creează posibili-
tatea obţinerii 
unor spaţii desti-
nate tratamentu-
lui şi agrementu-
lui, alături de alte 
trei organizaţii 
c e n t r a l e 
reprezentative de 
pensionari. 

•Editarea pli-
antului Federaţiei 
N a ţ i o n a l e 
“OMENIA” cu 
prilejul celei de a 
XX-a aniversări. 

•L a n s a r e a 

campaniei sociale 
“Daţi 1 leu pentru 
pensionarii săraci!“, 
cu prima etapă între 
1 iulie - 31 decembrie 
2010, care exprimă 
solidaritatea şi ajuto-
rul reciproc în cadrul 
aceleeaşi generaţii, 
campanie unică prin 
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anvergura sa, în perioada post decem-
bristă. 

Strategia  
Federaţiei Naţionale “OMENIA”  
pentru anii 2010-2011 prevede, 

 în principal 
• Accesarea de fonduri neram-

bursabile din Fondul Social European 
pentru programele de asitenţă socială 
a persoanelor vârstnice. 

•Accesarea de fonduri guvernamen-
tale pentru realizarea de obiective so-
ciale ca centre de zi, cantine sociale, 
camine rezidenţiale, etc. 

•Continuarea demersurilor pentru 
preluarea din patrimoniul fostului 
U.G.S.R. a unor spaţii pentru odihnă. 

•Descentralizarea unor activităţi şi 
servicii din competenţa organelor ad-
ministraţiei centrale şi locale, prin tre-
cerea la C.A.R.P-uri sau în parteneriat 
public privat, pentru acordarea aju-
toarelor de deces, distribuirea biletelor 
de tratament. 

•Participarea la îmbunătăţirea ca-
drului legislativ, în mod deosebit a 
Legii 16/2000 privind organizarea şi 
funcţionarea Consiliul Naţional al Per-
soanelor Vârstnice, Legii  540/2002  
privind Casele de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor, susţinerea adoptării 
Legii privind persoanele vârstnice; 

•Continuarea întăririi structurii orga-
nizatorice şi dezvoltării teritoriale prin 
atragerea caselor de ajutor reciproc 
ale pensionarilor neafiliate, înfiinţarea 
de noi case de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor şi de noi filiale şi sucursale; 

•Înfiinţarea editurii “OMENIA”; 
•Editarea lucrării Managementul 

caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor şi a monografiei Fe-
deraţiei Naţionale “OMENIA” a Caselor 
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România; 

În concluzie, putem afirma că s-au 
realizat lucruri noi, îndrazneţe pentru 
membrii noştri, şi ne consideram pe de-
plin angajaţi şi obligaţi să continuam 
demersurile din prima Strategie de dez-
voltare a Federaţiei, 2007-2011, cu una 
şi mai curajoasă, pentru perioada 2011-
2015. 

La “ceas de bilanţ” Federaţia Na-
ţională “OMENIA” se prezintă cu 39 de 
filiale judeţene, 143 C.A.R.P-uri mem-
bre, cu peste 1.400.000 de membri în 
8300 de localităţi, din care 47% în me-
diul rural. 

Aniversarea a 20 de ani de la înfi-
inţarea Federaţiei şi apropiata sărbă-
toare a noastră, ziua de 1 Octombrie, 
Ziua Internaţională a Vârstnicilor, îmi 
oferă plăcutul prilej de a vă adresa dum-
neavoastră, tuturor semenilor mei, 
multă sănătate şi clipe frumoase alături 
de cei care vă sunt dragi şi apropiaţi, 
care se străduiesc să vă asigure o 
bătrâneţe liniştită. 
Şi nu uitaţi ! Să sperăm într-un viitor  

mai bun pentru copiii şi nepoţii noştri! 
      La Mulţi Ani ! 

Preşedintele 
 Federaţiei  
Naţionale  
“OMENIA”  

a C.A.R.P-urilor  
din România 
Ing.Gheorghe 

Chioaru 
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Reporter Domnule Sorin Mierlea, în 
cadrul Federaţiei Naţionale “Omenia” 
a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pen-
sionarilor din România sunteţi cunos-
cut ca o persoană cu o largă 
deschidere, un foarte bun partener de 
dialog pentru o colaborare eficientă 
între Federaţie şi Asociaţia Naţională 
pentru Protecţia Consumatorilor, Pro-
movarea Programelor si Strategiilor 
din Romania. Pentru o cunoaştere mai 
bună şi corectă a preocupărilor şi ini-
ţiativelor dumneavoastra vă propun să 
prezentăm câteva dintre acestea citi-
torilor revistei “OMENIA”. 
Sorin Mierlea Mulţumesc redacţiei 
pentru posibilitatea oferită de a mă 
adresa pe această cale cititorilor re-
vistei dumneavoastra şi-i urez cu 
acest prilej viaţă lungă şi fructuoasă 
pentru a aduce în faţa pensionarilor 
problemele cu care ei se confruntă. 
 În primul rând doresc să spun 
câteva cuvinte despre noi. Suntem o 
organizaţie neguvernamentala de pro-
tecţia consumatorilor, reprezentativă 
la nivel naţional.  
 Prin campaniile pe care le des-
făşoară sub egida logo-ului la care ţi-
nem foarte mult “O 9 atitudine”, Aso-

ciaţia încearcă să găsească o modalitate 
de a schimba mentalităţile cetăţeanului 
român, pentru a-l determina să devină 
dintr-un cetăţean pasiv, un cetăţean activ 
ca şi consumator de bunuri şi servicii. 
 Activitatea de bază a Asociaţiei o 
constituie pregătirea şi desfăşurarea în 
rândul consumatorilor, atât a iniţiativelor şi 
campaniilor europene, cât şi a cam-
paniilor educativ-informative izvorâte din 
necesităţile naţionale. 
 Ultima campanie, pe care o consi-
derăm foarte importantă, este cea de edu-
caţie financiar-bancară plecând de la fap-
tul că această educaţie a fost neglijată în 
ultima perioadă.  
 Se ştie că după 1989, pe teritoriul 
României au intrat tot felul de produse fi-
nanciare, destul de abracadabrante ca 
denumiri şi terminolologie, iar cetăţeanul 
roman, neînvăţat cu ele şi cu diferitele in-
strumente financiar-bancare, a fost sur-
prins.  
 În demersul nostru, considerăm că 
este foarte important ca educatia şi infor-
marea să fie coerente, consistente şi per-
manente, să vină în fiecare zi, ca picatura 
chinezească. 
R  Câteva cuvinte despre colaborarea 
Asociaţiei dumneavoastră cu Federaţia 
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Naţională “OMENIA”, domenii, iniţia-
tive, acţiuni comune. 
S.M. Am început o colaborare foarte 
bună cu Federaţia Naţională “OMENIA” 
în urmă cu doi ani, atât prin deschide-
rea împreună a unui Centru de edu-
care şi informare a consumatorilor pen-
sionari cu privire la drepturile lor, cât şi 
pentru colectarea de la aceştia de se-
sizări şi reclamaţii.  
 De asemenea sprijinim şi acor-
dăm ajutor pensionarilor care nu au o 
situaţie materială foarte bună cu di-
verse tipuri de alimente  şi alte materi-
ale. Sperăm ca aceasta colaborare să 
se dezvolte şi mai mult în următoarea 
perioadă.  
 Vreau să remarc în mod cu totul 
deosebit actiunile conducerii Fed-
eraţiei, a domnului preşedinte Gheor-
ghe Chioaru care este un iniţiator în 
zona organizaţiilor neguvernamentale, 
a campaniilor educative şi nu în ultimul 
rând în sprijinirea reală şi activă a pen-
sionarilor, de a realiza televiziunea on-
line “OMENIA TV”, acest mijloc de in-
formare deosebit de eficient, foarte util 
pentru informarea pensionarilor şi nu 
numai a lor.  
 Promitem ca noi să fim în perma-
nenţă la dispoziţia Federaţiei şi a 
televiziunii online cu toate materialele 
informativ-educative de care dispunem. 
 Nu în ultimul rând aş vrea să 
subliniez faptul că fiecare dintre vizita-
torii acestui site, fiecare dintre membrii 
Federaţiei Naţionale “OMENIA”, şi de 
ce nu şi cei care vor vizita, să spunem 
de curiozitate acest portal, pot să facă 

o reclamaţie pe portalul www.protectia-
consumatorului.ro, unde vor primi un 
număr de înregistrare şi, sigur în 30 de 
zile, vor primi şi un răspuns. 
 Aşteptăm un raspuns de la 
telespectatorii care se uită la această 
televiziune on-line, aşteptăm mai multă 
implicare din perspectiva sesizărilor, 
reclamaţiilor, punctelor de vedere ale 
membrilor Federaţiei Naţionale 
“OMENIA”, datorită faptului că din 
aceasta federaţie fac parte cea mai 
mare parte a pensionarilor din România, 
aceştia din urmă având alături familiile 
lor cu copii, nepoţi şi strănepoţi, ceea ce 
la nivel naţional înseamnă un număr im-
portant de cetăţeni. Mai mult, pension-
arii fiind o categorie, din păcate, defa-
vorizată din România, au venituri mici, 
deci au o problemă din punct de vedere 
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al drămuirii banului.  
 Am aflat din întâlnirile pe care 
le-am avut cu organizaţiile de pen-
sionari că ajutorul pe care îl acordă 
casele de ajutor reciproc ale pension-
arilor se cifrează la sume modeste, 
ceea ce dă un semnal de alarmă gu-
vernanţilor pentru situaţia socio-
economică din România.   
 Pe cealaltă parte, considerăm 
că o educare şi o informare reală cu 
problemele ridicate de pensionari sunt 
foarte importante la nivelul societăţii 
noastre, mai ales prin faptul că un 
consumator educat nu numai că îşi re-
zolvă o problemă a sa dacă face o se-
sizare sau o reclamaţie la procurarea 
unui produs necorespunzător, dar re-
zolvă ca principiu şi problemele ace-
lora care vin după el iar aceştia nu 
mai păţesc ce a păţit el. 
R Care sunt aşteptările dumneavoas-
tra şi ce acţiuni concrete preconizaţi 
să întreprindeţi pentru realizarea 
scopului propus? 
S.M. Noi plecăm de la principiul că un 
cetăţean educat înseamnă un consu-
mator mai educat, iar un consumator 
cu “o 9 atitudine” devine acea per-
soană care ia atitudine împotriva unei 
situaţii necorespunzătoare şi încearcă 
schimbarea mentalităţii, trecerea de la 
un cetăţean pasiv la unul activ. 
 Este foarte important ca fiecare 
cetăţean să înceapă să-şi cunoască 
drepturile, să ştie unde să caute infor-
maţia de care are nevoie, să înceapă 
să solicite anumite drepturi pe care le 
are, atât în raport cu agentul eco-

nomic cu care este în contact, cât şi cu 
administraţia publică locală. Numai aşa, 
încet-încet, o să ajungem să nu ne mai 
lamentăm, să spunem mereu ce rău este 
într-un domeniu sau altul, ce mizerie sau 
ce servicii proaste avem în România, ci o 
să devenim parte activă a tot ceea ce se 
întâmplă în jurul nostru.  
 Trebuie să înţelegem cu toţii că ne-
făcând prompt o sesizare sau o recla-
maţie despre o situaţie sau un produs ne-
corespunzător, lăsând-o tot aşa, practic îi 
dăm un vot acelui serviciu sau acelui pro-
dus, deci devenim parte a unui domeniu 
slab calitativ care nu respectă drepturile 
consumatorului european, în general şi pe 
cele ale consumatorului român în particu-
lar.  
 Să nu uităm că începând cu 1 ia-
nuarie 2007, fiecare dintre noi, pe lângă 
faptul că suntem cetăţeni români, consu-
matori în România, suntem şi cetăţeni eu-
ropeni şi consumatori europeni. Acest lu-
cru ne aduce pe lângă drepturi şi anumite 
obligaţii, iar una dintre principalele obliga-
ţii este aceea de a ne cunoaşte drepturile, 
şi mai ales de a lua atitudine. 
 Semnalez faptul că am lansat o re-
vistă de teste comparative pe care o vom 
pune la dispoziţie cu titlu gratuit către cât 
mai mulţi dintre membrii Federaţiei, re-
vistă ce conţine o serie de informaţii cu 
privire la produsele testate. 
 Din toamna acestui an vom începe 
şi testarea pe produse de strictă necesti-
tate, produse lactate, produse din carne, 
produse de panificaţie, pentru ca fiecare 
dintre consumatori să aleagă în 
cunoştinţă de cauză.  
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 Dorim să facem în aşa fel încât 
toţi consumatorii să înţeleagă că nu în-
totdeauna cel mai ieftin produs este 
chiar cel mai ieftin; dacă ne gândim că 
la maşină sau la centrala termică 
punem cele mai bune piese sau com-
bustibil ca să funcţioneze ireproşabil, 
nu gândim acelaşi lucru când ne 
referim la corpul nostru, în el intro-
ducem lucruri ieftine, care nu sunt atât 
de bune cum ar trebui, iar într-o mai 
mare sau mai mică perioadă de timp ne 
dăm seama că ceea ce am făcut ne va 
costa mult mai mult prin medicamen-
tele, tratamentele şi tot ceea ce facem 
ulterior pentru recuperarea sănătăţii.  
 De aceea noi credem că este 
foarte util să informăm mereu cetăţenii 
în toate problemele întâmpinate, într-un 
mod cât mai corect pentru ca alegerea 
lor să fie realmente cât mai corectă. 
R Un cuvânt de încheiere pentru cititorii 
revistei, pentru toţi pensionarii Fed-
eraţiei Naţionale “OMENIA”? 
S.M. Ştiu că în luna septembrie Federa-
ţia Naională “OMENIA” a C.A.R.P-urilor 
din România aniversează douăzeci de 
ani de la înfiinţare, iar la 1 Octombrie 
este Ziua Internaţională a Persoanelor 
Vârstnice, evenimente cu semnificaţie 
deosebită pentru membrii dumneavoas-
tră şi toate persoanele de vârsta a treia. 
 Folosesc acest prilej pentru a le 
transmite, din tot sufletul, multă sănă-
tate, copii şi nepoţi buni, care să-i re-
specte şi să le fie sprijin la nevoie. Îi 
asigur că şi pe viitor vom fi alături de 
dumnealor. Ne-am dori să facem în aşa 
fel încât să avem o colaborare cât mai 

lungă şi mai benefică pentru pen-
sionarii din România. 
 Vă mulţumesc încă o dată pentru 
faptul că m-am putut adresa pension-
arilor din România prin intermediul re-
vistei dumneavoastra atât în numele 
meu personal şi ca reprezentant al Aso-
ciaţiei Naţionale pentru Protecţie a Con-
sumatorilor şi Promovarea Programelor 
şi Strategiilor din România, cât şi în nu-
mele tuturor membrilor, colaboratorilor 
şi angajaţilor din această Asociaţie. 
 

 Redactor şef, ec. Ilie Şopandă 
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Într-o zi de neuitat, că mai bine nu ar 
fi fost, Gheorghe Chioaru, pensionar din 
Bucureşti, se afla împreună cu familia, 
soţie, copii, nepoţi si prieteni pe litoral. În 
după amiaza zilei de 24 august citea un 
afiş de la intrarea în teatrul FANTASIO, 
din Constanţa. 

Beizadeaua de 18 ani, Anastasia 
Tănase, fiica unui comisar de la Garda 
Financiară şi nepoata unui oier bogat din 
Dobrogea nu a putut stăpâni BMW-ul, bo-
lid de sute de cai putere, primit cadou de 
ziua ei. A trecut pe culoarea roşie a se-
maforului, a lovit un alt autoturism, apoi a 
urcat pe trotuar, pe treptele teatrului şi i-a 
zdrobit piciorul stâng domnului Chioaru. 
În locul dumnealui putea fi oricine, copil, 
tânăr, adult sau vârstnic. Puteau fi mai 
multe victime. 

Faptul că nu a încercat să-şi ajute 
victima, că nu a dat telefon la salvare şi 
că acum este “foarte stresată”, ca şi ante-
cedentele pe care le are demonstrează 
că nu e pregatită pentru a fi conducător 
auto. 

Reprezentanţii Poliţiei Constanţa nu 
au stat de vorbă cu persoana acciden-
tată, nu i-au ridicat permisul de con-
ducere beizadelei care i-a zdrobit piciorul 
şi care, după afirmaţiile din mass-media, 
circulă acum cu un Audi. Beizadelele nu 
pot să se plimbe decât cu BMW sau Audi; 
trebuie să sfideze cetăţenii. 

Gheorghe Chioaru, nu este un pen-
sionar oarecare, este preşedintele Fed-
eraţiei Naţionale “OMENIA” a Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România, membru al Comisiei Perma-
nente a Consiliului Naţional al Per-

soanelor Vârstnice, preşedintele Aso-
ciaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pen-
sionarilor “OMENIA” din Bucureşti, 
autorul a numeroase articole, studii şi 
lucrări privind persoanele vârstnice, 
fără a mai sublinia activitatea remarca-
bilă desfăşurată până la pensionare, 
ca inginer militar, în funcţii importante 
până la nivelul conducerii Ministerului 
Apărării Naţionale. 

Dar nu funcţiile sunt cele mai im-
portante pentru omul Gheorghe 
Chioaru, ci ultimii 11 ani neobosiţi de 
muncă în sprijinul persoanelor 
vârstnice în care a construit şi dezvol-
tat continuu obiective, utilităţi, servicii 
sociale pentru semenii aflaţi în risc so-
cial abandonaţi de copii şi societate, 
neajutoraţi şi cu probleme grave de 
sănătate. 

În acest sens, am putea exempli-
fica eforturile deosebite începute din 
luna aprilie a.c. pentru lansarea cam-
paniei sociale “Daţi 1 leu pentru pen-
sionarii săraci!”. Starea persoanelor 
vârstnice în anul de criza 2010 şi inun-
daţiile catastrofale din această vară au 
făcut şi mai mulţi bătrâni nefericiţi, 
ceea ce i-a întărit convingerea în 
justeţea demersului său. 

Campania socială “Daţi 1 leu pen-
tru pensionarii săraci”, cu prima etapă 
între 1 iulie - 31 decembrie, este în 
plină desfăşurare. 

“Bătrânul” Gheorghe Chioaru, ini-
ţiatorul în anii anteriori a multor pro-
grame sociale pentru vârstnicii năpăs-
tuiţi, cu fonduri europene, fonduri ca-
nadiene, fonduri private de la diferite 
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ONG-uri şi persoane fizice de pe toate 
meridianele globului dar şi fondurile 
asociaţiilor pe care le conduce, reuşise 
să creeze şi să însufleţească acum o 
echipă de campanie formată din 
vârstnici dar şi mulţi tineri. 

Şi deodată, apare o beizadea care 
zdruncină un demers, aduce multă su-
ferinţă unui om şi familiei sale şi con-
trariază pe toţi oamenii de bună cre-
dinţă prin modul său de comportare. 

O astfel de atitudine nu poate 
rămâne neobservată iar făptaşul ne-

pedepsit. 
De pe patul spitalului, între două 

operaţii, preşedintele Federaţie Naţion-
ale “OMENIA” Gheorghe Chioaru cu 
ochii pe ecranul laptopului şi cu mobilul 
în mână conduce în continuare cam-
pania socială şi mai are un mesaj sim-
plu către cetăţeni afirmând că va de-

mara o campanie împotriva bei-
zadelelor. Împotriva acestor beizadele 
trebuie dusă o campanie viguroasă pen-
tru demascare şi obligarea lor să re-
specte normele de drept dintr-o ţară civi-
lizată. 

Această campanie este mult mai 
grea decat o campanie socială. Este o 
luptă împotriva unor deficienţe majore 
ale sistemului şi a unor tare comporta-
mentale individuale. 

Este o luptă împotriva unor ele-
mente ale poliţiei care “aşteaptă un tele-
fon”, împotriva celor care nu ştiu ce să 
facă mai bine cu banii pe care i-au câşti-
gat, probabil prea uşor, la garda financi-
ară şi chiar a unor bunici care fac nepoţi-
lor cadouri care distrug şi ucid. 

Lupta este de durată şi dacă aceste 
beizadele ajung procurori, judecători, co-
misari, politişti, adică cei care trebuie să 
aplice legea, atunci suntem şi noi vino-
vaţi. 

Îi urăm grabnică însănătoşire dom-
nului Gheorghe Chioaru, preşedintele 
Federaţiei Naţionale “OMENIA”, succes 
în campania socială “Daţi 1 leu pentru 
pensionarii săraci” şi în campania îm-
potriva beizadelelor. Totodată prin postul 
de televiziune online “OMENIA Tv”, înfi-
inţat acum două luni de domnul Gheor-
ghe Chioaru şi prin revista “OMENIA” ne 
implicăm cu toată responsabilitatea şi 
maturitatea specifică vârstei aşa cum 
mass-media din întreaga ţară, prin reali-
zatori de emisiuni şi publicişti de pres-
tigiu, a luat o atitudine fără precedent. 

Noi vrem dreptate şi chiar mai mult 
decât atât noi vrem omenie! 

Prin noi Omenia există! 
Directorul revistei “OMENIA” 
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Valea Ialomiţei pe care se află 
aşezat oraşul Pucioasa a constituit un 
ax cu o importanţă deosebită în 
contextul dezvoltarii istorice a tării 
româneşti, care-şi stabilise pentru 
multă vreme capitala la Târgovişte, la 
numai 20 de km de aşezarea noastră, 
Pucioasa. 

Staţiunea Pucioasa este aşezată 
pe cursul mijlociu al Ialomiţei în 
regiunea dealurilor subcarpatice, a 
căror înălţime depăşeste cu putin 600 
de metri, la 400 de metri de nivelul 
mării. 

Semnele care-ţi dau de ştire că ai 
intrat în Pucioasa le prezinta cursul 
Ialomiţei, care la confluenţa cu râul 
Bizdidel închide zona pe care s-au 
format vetrele actualelor aşezări, 
unele cu trecut istoric multisecular. 

Ni le prezinta cu pana sa 
neântrecută, Alexandru Vlahuţă, în fraza 
“beneficiind de o aşezare frumoasă într-o 
vale deschisă pe râul Ialomiţei, de o parte 
şi de alta dealuri uşor tărăgănate, în fund 
priveliştea munţilor acoperiţi de codri, 
dincolo de râu, de sub o ruptură de mal 
ţâşnesc binefăcătoarele izvoare de 
pucioasă şi de fier”. 

Pucioasa se află pe DN 71 la 20 de 
km de Târgovişte, 42 de km de Sinaia, 
100 de km de Bucureşti sau Braşov. 

Pucioasa are 470 de ani de atestare 
documentară, prin aşezarea Şerbăneşti-
Pucioasa şi 182 de ani de când a devenit 
staţiune balneo-climaterică. 

Localitatea ar fi putut rămâne un 
cătun neânsemnat dacă natura nu ar fi 
fost darnică cu ea, prin izvoarele de sulf şi 
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de iod care ţâşnesc de sub dealul de 
pe partea dreaptă a Ialomiţei. 

Cunoscută şi vizitată de suferinzi, 
de călători români şi străini, staţiunea 
este asemnată cu „o floare de apă 
plantată robust în miezul unor vechi 
pământuri”. 

Bazele de tratament CERES si 
TURIST sunt recomandate pentru 
afecţiuni ale aparatului locomotor, boli 
ale aparatului respirtator, boli ORL, boli 
dermatologice, alergodermii, afecţiuni 
ale sistemului nervos central şi 
periferic, pareze, nevroze, astenii. 

Nici un turist nu pleacă din 
Pucioasa fără a vizita Parcul Central, 
în care clipele petrecute sunt de 
neuitat, indiferent de anotimp. În parc 
observi imediat o mişcare continuă de 
vârstnici, „un furnicar”, care intră şi ies 
de la Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor „SPERANŢA”, membră a 
Federaţiei Naţionale „OMENIA” a 
Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din Romania. 

C.A.R.P. ‚SPERANŢA” Pucioasa a 
fost fondată la 8 decembrie 1957 şi are 
acum un număr de peste 13.900 de 
membri în oraşul-statiune, dar şi în 20 

de sucursale în zona rurală limitrofă. 
Şapte sucursale au deja sedii proprii, 
venind în sprijinul membrilor, persoane 
vârstnice, care astfel îşi plătesc 
obligaţiile şi solicită împrumuturi „de la 
domiciliu”. 

C.A.R.P. „SPERANŢA” Pucioasa 
se remarcă între celelalte asociaţii de 
profil din ţară, printr-un dinamism fără 
egal datorită ritmului imprimat de 
structurile de conducere. De exemplu, 
dacă te faci membru azi şi îndeplineşti 
toate condiţiile (fond social, giranţi), 
primeşti împrumutul în aceeaşi zi. 

Din experienta caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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Hotelul, baza de tratament CERES, 
Pucioasa 

Parcul Central si C.A.R.P. “SPERANŢA” din 
Pucioasa 

Preşedintele, cenzora şefă şi contabila şefă  
la Congresul Federaţiei Naţionale “OMENIA”  

desfăşurat în Palatul Parlamentului  
la 16 aprilie 2010 



Consiliul Director este format 
din Dragomir Diaconescu – 

preşedinte, Mircea Simion – 
vicepreşedinte, Ion Avanu, Nicolae 
Manea, Gheorghe Nicolaescu şi 
Gheorghe Andreasi – consilieri. 

Comis ia  de Cenzor i  a re 
preşedinte pe doamna Elena Florescu 
şi membri pe doamna Maria Toma şi 
domnul Ion Pastor. 

Serviciul Contabilitate are o 
puternică echipă condusă de contabila 
şefă, doamna Tanţa Nicoleta Geală. 

S e r v i c i u l  s e c r e t a r i a t -
administrativ-relaţii cu publicul are în 
doamna Elena Mihaela Nichita un 
conducător energic şi competent, pe 
măsura responsabilităţilor pe care şi le 
asumă. 

Eforturile întregii echipe se 
regăsesc în rezultatele remarcabile 
obţinute, prin creşteri succesive, a 
numărului şi sumelor acordate ca 
împrumuturi an de an, reprezentativ 
fiind anul 2009 când cu un fond social 
de 7.850.000 de lei s-au acordat 8087 

împrumuturi, în valoare de 12.037.000 lei, 
cu o valoare medie a împrumutului de 
1489 de lei. 

Pentru a veni în sprijinul pensi-
onarilor cu pensii sub 400 de lei, Consiliul 
Director a hotărât să acorde împrumuturi 
în sumă de 300 de lei cu dobândă 0%. Şi 
dobânzile practicate pentru ceilalţi membri 
sunt modice, de 7% pe an pentru 
împrumuturi până la 1100 de lei, de 12% 
pe an pentru împrumuturi până la 2400 de 
lei şi respectiv 13% pe an pentru 
împrumuturi până la 6.000 de lei. 

Împrumuturile la nivelul fondului 
social se acordă cu o dobandă anuală de 
4%. 

În analiza situaţiilor concrete ale 
membrilor solicitanţi, conducerea casei dă 
dovadă de multă înţelegere şi poate 
acorda împrumuturi mai mari de 6.000 de 
lei, mai ales pentru membrii asociaţi cu un 
fond social mai mare de 2.500 de lei, fără 
a face însă rabat de la documentaţia 
generală pentru încheierea contractului 
de împrumut şi de la normele interne şi 
criteriile aprobate la începutul anului. 

Pentru membrii asociaţi care nu au 
un fond social care să le permită 
solicitarea unui împrumut mai mare, 
Consiliul Director aprobă ca fondul social 
să fie completat prin reţinere din 
împrumutul acordat. 

C.A.R.P. „SPERANŢA” Pucioasa nu 
percepe taxe şi comisioane suplimentare 
pentru operaţiunile executate şi pentru 
imprimate. 

„SPERANŢA” este recunoscută şi 
deosebit de apreciată de vârstnici nu 
numai prin împrumuturi, ci şi prin 
multitudinea de ajutoare nerambursabile 
acordate în bani, pentru proteze dentare, 
proteze auditive, ochelari de vedere, 

Din experienta caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
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Doar cu o analiză zilnică şi temeinică a  
încasărilor şi plăţilor, preşedintele poate 

semna contractele de împrumut 



implant cristalin, intervenţii chirurgicale, 
compensarea parţială a tratamentului 
în staţiuni, investigaţii RMN şi 
tomografii, pierderea de organe vitale 
(picior, mână, ochi), boli incurabile, 
ajutoare de deces.  

Consiliul Director a hotărât încă 
din anul 2004 să acorde stimulente 
materiale şi o scrisoare de felicitare 
pent ru  membr i i ,  so ţ -so ţ ie ,  la 
aniversarea a 50 de ani şi 60 de ani de 
căsătorie. 

În fiecare an, cu ocazia zilelor de 
8 Martie şi 1 Octombrie, Ziua 
Internaţionala a Persoanelor Vârstnice, 
asociaţ ia organizează frumoase 
spectacole de muzică şi dansuri 
populare, la care participă peste 300 
de membri C.A.R.P. 

Consiliul Director poate aproba 
acordarea de ajutoare nerambursabile, 
pentru situaţii deosebite cu care se 
confruntă membrii săi, de până la 250 
de lei şi uneori până la 500 de lei. 

Pornind de la ideia ca asociaţia 
este nonprofit, la finele fiecărui an, în 
funcţie de rezultatul economic obţinut 
(excedent), Consiliul Director hotărăşte 
să întoarcă membrilor asociaţi o sumă 
cuprinsă între 50 şi 60% din excedent, 
ca bonificaţie la fondul social. 

Deasemenea, din excedent se 
acordă  a jutoare sociale ş i  de 
solidaritate, în valoare de 60 de lei 
membrilor cu vechime de minim 4 ani, 
care sunt văduvi/văduve, cu pensie de 
maxim 650 de lei, sau soţilor care au un 
venit cumulat de maxim 1300 de lei. 
Prioritatea se stabileşte în funcţie de 
vechime, vârstă, cuantum pensie. 

Menţionăm că în anul 2009 s-au 
acordat 1160 de ajutoare sociale şi de 
solidaritate, în valoare totală de peste 
85.000 lei. 

Pentru anul 2010 ne-am propus să 
acordam ajutoare sociale şi de 
solidaritate în valoare de peste 100.000 
de lei, în funcţie de situaţie. 

De asemenea, intenţionam ca de 
la 1 octombrie 2010 să aducem 
îmbunătăţiri substanţiale în cuantumul 
unor ajutoare nerambursabile, inclusiv a 
celor de deces. 

O mândrie pentru cei de la 
„ S P E R A NŢA ”  o  c o n s t i t u i e  ş i 
organizarea de excursii şi pelerinaje, 
subvenţionate în proporţie de până la 
50% în ţară şi străinătate, cu mijloace 
proprii dar şi închiriate. Anual la aceste 
excursii participă peste 2000 de 
membri, constituind un prilej de mare 
bucurie, acum când după o viaţă pot să 
vadă ceea ce nici nu visau, lăcaşe de 
cult, obiective turistice şi culturale, 
cunoscute doar de la televizor. O parte 
din aceste excursii se realizează cu 
microbuzul marca MERCEDES de 19 
l ocu r i ,  p rop ie ta te  a  C .A .R .P. 
„SPERANŢA”. 

Pentru ajutorarea membrilor din 
toate localităţile, conducerea C.A.R.P. 
„SPERANŢA” are o colaborare benefică 
cu biserica străbună, contribuind 
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totodată la ajutorarea celei mai 
respecta te  ins t i tu ţ i i  d in 

România. 

Statutul C.A.R.P. ‚SPERANŢA” 
Pucioasa, are o prevedere inedită la 
art. 28, în baza căreia, în cadrul unor 
acţiuni de solidaritate, poate acorda 
ajutoare şi membrilor din alte C.A.R.P-
uri. Astfel, ca urmare a calamităţilor 
naturale din anul 2006, s-au acordat 
ajutoare băneşti şi materiale 
membrilor C.A.R.P-urilor din Moineşti 
şi Comăneşti, iar în anul 2008, 
membrilor C.A.R.P-ului din Tecuci. 

C.A.R.P. „SPERANTA” este şi 
copropietara a hotelului „Casa 
Sanatorială a Pensionarilor Pucioasa”, 
unde anual sunt primiţi pentru odihnă 
şi tratament membri de la alte case de 
ajutor reciproc ale pensionarilor din 
tara, în condiţii foarte avantajoase 
privind raportul preţ/calitate. 

Anii 2009 si 2010 sunt cei mai 

importanţi pentru Consiliul Director al 
C.A.R.P. „SPERANŢA” Pucioasa prin 
obiectivele realizate. 

Astfel, în anul 2009 a fost 
achiziţionat un spaţiu generos pentru noul 
sediu, care va deservi mai bine scopurile 
asociaţiei. Clădirea cu demisol, parter şi 
etaj, cu o amprentă la sol de 152 m pătraţi 
şi o curte de 840 de metri pătraţi, va fi 
reabilitată şi dată în folosinţă în anul 2011. 

În luna august 2010 a fost dat în 
folosinţă un cabinet medical, încadrat cu 
personal de specialitate, medic şi asistent 
medical, dotat cu aparatură modernă, 
unde membrii beneficiază de patru 
analize medicale (glicemie, trigliceride, 
colesterol şi biorezonanţă) subvenţionate 
de asociaţie cu 65%. 

În aceeaşi locaţie cu a cabinetului 
medical funcţionează şi o Farmacie 
HOFIGAL, de la care membrii procură 
medicamentele specifice fără adaos 
comercial. 

Mândria realizărilor nu ne afectează 
modestia, dar cu cât ne facem mai 
cunoscuţi cu atât mai mult venim în 
sprijinul vârstnicilor. Ca manager al unei 
intreprinderi cu ani în urmă, iar din anul 
2002 ca preşedinte al C.A.R.P. 
„SPERANŢA” Pucioasa am acumulat o 
anumită experienţă şi ştiu că mai avem 
multe de facut. 

Dragi cititori ai revistei ”OMENIA”! 
Oricând aveţi drum prin Pucioasa, sunteţi 
bineveniţi la Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor „SPERANŢA” Pucioasa. 
Cu sinceritate şi permanentă preţuire, 

Dragomir Diaconescu 
Preşedintele  

C.A.R.P. ”SPERANŢA” Pucioasa 

Din experienta caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

16 Nr. 3 (7) anul 2 

Contabila şefă şi preşedintele în vizită  
la cel mai în vârstă membru al asociaţiei, 

 doamna Lisaveta Uţă,  
care pe 18 august 2010 

a împlinit 104 ani 
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VIAŢĂ LUNGĂ ŞI SĂNĂTATE 
 Miercuri 18 august 2010, am fost prezenţi la un eveniment unic. Membra C.A.R.P. 
“SPERANŢA” Pucioasa, doamna LISAVETA UŢĂ a fost omagiată într-un cadru sărbătoresc, cu 
prilejul împlinirii venerabilei vârste de 104 ani. 
 S-a născut la 18 august 1906 în Cârlăneştii Vârfurilor, într-o familie săracă; a purtat opinci 
până târziu, când deja avea copii, dupâ cum ne-a mărturisit. 
 Pentru ea viaţa a fost un calvar. A fost în casă şi bărbat şi femeie, noaptea gătea şi spăla 
rufele iar ziua se ocupa de treburile gospodăreşti, având bătătura cu vite şi tot felul de orătănii. 
Bărbatul a fost chemat la oaste şi a luptat pe front cât a durat războiul. A rămas văduvă de acum 
peste 43 de ani şi s-a descurcat cum a putut. 
 Până mai acum 6-7 ani a mers singură la biserică, dar a lasat-o vederea, picioarele s-au 
înmuiat iar auzul îi joacă feste. Mintea i-a rămas trează, şi suntem uimiţi de modul cum judecă şi 
evocă întâmplări din viaţa ei, chiar cu amanunte. “Să mai fi zărit şi eu, maică lumina zilei ca tare 
greu e să trăieşti în întuneric, să nu îi poţi vedea pe cei dragi”. “Să ştiţi de la mine că în vremurile 
de astăzi nimeni nu mai moşteneşte bătrâneţea, probabil şi pentru faptul că unii oameni se 
prăpădesc de tineri”. 
 Pentru noi este a doua sărbătoare din acest an, când omagiem semeni care au depăşit un 
secol de viaţă. Maica Veta este cea mai în vârstă membră a noastră, cu o vechime de peste 40 
de ani. De 102 ani este şi doamna Aurelia Preda din sucursala Râul Alb. 
 Noi am hotărât să acordăm sărbatoritei o scrisoare de felicitare, o diplomă de longevitate, 
un frumos buchet de flori, produse alimentare, îmbrăcăminte, medicamente naturiste, o anumită 
sumă de bani, o 
remorcă de lemne 
pentru la iarnă şi 
tradiţionalul tort pe care 
este inscripţionată 
vârsta de 104 ani şi 
urarea “La Mulţi Ani!” 
 Am fi bucuroşi ca 
astfel de evenimente să 
fie cât mai dese. De 
astfel, în evidenţele 
noastre figurează 137 
de membri care au 
depăşit vârsta de 90 de 
ani. 
Dumnezeu să le dea 
viaţă lungă şi sănătate. 
 La plecare am 
sărutat mâna acestei 
femei, ca pe un scump 
talisman şi i-am cântat 
“Mulţi ani traiască”. Pe obrazul bunicuţei, încreţit de frământările vieţii am observat două lacrimi 
rostogolindu-se anevoios, ca două boabe de smarald. 
 Sărut mâna, Maică Veta! 
 Dragomir Diaconescu 

18 AUGUST 1906  - 18 AUGUST 2010 



Municipiul Câmpulung Muscel, 
străbătut de râul Târgului, este situat 
la 54 km de Piteşti şi 87 km de Bra-
şov, pe Drumul Naţional 73, fiind din 
cele mai vechi timpuri o legătură ac-
tivă a Tării Româneşti cu Transilvania. 

Câmpulung Muscel şi zona ap-
ropiată au o istorie milenară. Cele mai 
vechi urme de cultură materială, 
descoperite pe raza oraşului, datează 
din perioada bronzului târziu (1700-
1600 î. d. Hr.) 

Urmele de locuire geto-dacică din 
secolele II-I î. d. Hr. sunt bine contu-
rate în zona actualului oraş. După 
anul 106, zona devine graniţă pentru 
Imperiul Roman. 

Ca toate celelalte aşezări, Câm-
pulugul a trecut în evoluţia sa prin 
fazele de sat, târg, pentru ca la 
începutul secolului al XIV lea să 
devină oraş. 

Primul document epigrafic medie-
val despre oraş datează din anul 
1300. Unii istorici susţin că oraşul 
Câmpulung a fost înfiinţat de cavalerii 
teutoni în prima jumatate a secolului al 
XIII lea iar alţii, bazându-se pe tradiţie 
şi mitologie, susţin localizarea oraşului 
către sfârşitul secolului al XIII lea, în 
relaţie cu descălecatul lui Negru Vodă 
(Radu Negru). 

Pânza oraşului Câmpulung, cel 

mai însemnat şi mai peremptoriu izvor 
privitor la obştea Câmpulungului, con-
ţinând 38 de hrisoave dintre anii 1559-
1747, scoate la iveală faptul că cel mai 
vechi document în care erau trecute privi-
legiile oraşului îl dăduse Matei Basarab. 

După victoria de la Posada împotriva 
regelui Ungariei, Carol Robert de Anjou, 
în anul 1390, Basarab I îşi stabileşte re-
şedinţa la Câmpulung. Acesta devine timp 
de patru decenii centrul politic şi adminis-
trativ al Statului. 

În anul 1369, fiul lui Basarab I mută 
capitala tării la Curtea de Argeş, Câmpu-
lung continuând să aibă calitatea de re-
şedinţă domnească şi devenind punct 
vamal. 

Pe langă însemnătatea economică şi 
politică pe care a avut-o în istoria tării, 

Editorial 
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Câmpulungul a avut un rol important şi 
în cultura română. Aici îşi are originea 
primul document cunoscut în limba 
română, scrisoarea lui Neacşu. 

La 1635, domnitorul Matei 
Basarab înfiinţează aici cea de a doua 
tipografie din Ţara Românească, iar la 
1643 prima fabrică de hârtie din ţară. 

În anul 1552 doamna Chiajna, 
soţia domnitorului Mircea Ciobanu, înfi-
inţează una dintre cele mai vechi şcoli 
din Ţara Românească, iar Antonie 
Vodă (1669-1672) prima scoală ob-
ştească cu învăţătură în limba română. 

La Câmpulung şi în împrejurimi 
ostaşii români au dus în 1916, în primul 
război mondial, lupte grele împotriva 
trupelor germane. Mausoleul de pe 
muntele Mateiaş, ridicat în anul 1935, 
aminteşte vitejia ostaşilor căzuţi în 
luptele din zona Rucăr, Dragoslavele, 
Valea Mare, Pravăt, Câmpulung. 

Toate evenimentele majore din is-
toria României au fost prezente în evo-
luţia oraşului Câmpulung şi a împre-
jurimilor sale. 

În climatul spiritual fecund al urbei 
şi-au format şi realizat opera ştiinţifică 
sau artistică numeroase personalităţi 
ale culturii naţionale: Constantin D 
Aricescu, Ştefan Golescu, Nicolae Go-

lescu, Dimitrie Nanu, Constantin I. 
Parhon, Ion Barbu, George Ulieru, Con-
stantin Baraschi, Tudor Muşatescu. 

Câmpulungul a cunoscut o dezvol-
tare demografică semnificativă, 
ajungând în anul 1912 la 17868 lo-
cuitori, scăzând între cele două răz-
boaie mondiale, dar crescând ulterior ca 
urmare a industrializării oraşului la 
42678 locuitori în 1989, şi ajungând la 
44560 locuitori, în 1995, iar astăzi fiind 
în scădere la 38250 locuitori din cauza 
crizei economice, închiderii uzinelor 
ARO şi a Combinatului de Fire şi Fibre 
Sintetice, migraţiei populaţiei tinere. 

Municipiul a rămas  astăzi un oraş 
cu rol de echilibru în reţeaua de locali-
tăţi a judeţului şi cu  o arie de influenţă 
de 25-50 km. 

Municipiul Câmpulung este înfrăţit 
cu municipiile Soissons din Franţa şi 
Popovo din Bulgaria, are relaţii de co-
laborare cu oraşele Gornja Radgona din 
Slovenia şi Belluna din Italia. 

Printre instituţiile, organizaţiile şi 
asociaţiile din localitate, datorită struc-
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turii populaţiei pe vârste, un rol 
de seamă îl joacă de aproape 

60 de ani Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor. 

Casa de Ajutor Reciproc a Pen-
sionarilor Câmpulung Muscel a fost 
constituită în anul 1953 şi luată în evi-
denţă în registrul general al Băncii Na-
ţionale a României la 30.04.2007. 
Este membră a Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” a Caselor de Ajutor Recip-
roc ale Pensionarilor din România din 
anul 2007. 

Casa de ajutor reciproc a pen-
sionarilor câmpulungeni avea la 
31.12.2009 un număr de 16123 de 
membri, cu 636 mai mult decât în anul 
2008 şi cu posibilităţi de creştere în 
continuare. Membrii casei sunt per-
soane vârstnice din municipiul Câm-
pulung Muscel şi 31 de comune. 
Membrii din Câmpulung şi 5 comune 
foarte apropiate sunt deserviţi de per-
sonalul de la sediul central. 

Pentru a veni în sprijinul celorlalţi 
membri din localităţile mai îndepar-
tate, Consiliul Director a creat o struc-
tură organizatorică suplă şi dinamică, 

un număr de 5 casieri deplasându-se pe 
bază de grafic în câte 3-5 comune, la 
sediul primăriilor sau la centrele de în-
casare unde se colectează obligaţii, se 
plătesc şi împrumuturile solicitanţilor, se 
acordă ajutoarele nerambursabile. 

Pentru organizarea temeinică a tu-
turor activităţilor, pe baza mandatului în-
credintat de adunarea generală, C.A.R.P. 
Câmpulung Muscel are un Consiliu Direc-
tor format din 7 persoane: Ion Iacob - pre-
şedinte, Severica Nistor, Ion Anghel, 
Marin Mânzana, Ariton Chiţulescu, Con-
stantin Gheorghe şi Gheorghe Berechet - 
membri. Numărul este mai mare decât la 
alte asociaţii similare şi datorită ariei mari 
de răspândire a membrilor în “ţara câm-
pulungului”. 

Comisia de cenzori care veghează la 
corectitudinea activităţii şi propune, dacă 
se impune, măsuri operative Consiliului 
Director este compusă din domnii Marin 
Vasiloiu şi Nicolae Gheboianu. 

Preocuparea principală a C.A.R.P. 
Câmpulung Muscel este ajutorarea mem-
brilor săi, oameni vârstnici cu venituri 
modeste, în special prin acordarea de îm-
prumuturi. 

Casa dispunea la sfârşitul anului 
2009 de un fond de peste 8.500.000 lei şi 
acorda-se pe parcursul celor 12 luni peste 
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10.300 de împrumuturi, cu o valoare 
totală de aproximativ 14.650.000 lei, 
rivalizând cu casele de ajutor reciproc 
ale pensionarilor din marile oraşe ale 
României. 

Dorinţa de satisfacere a nevoilor 
membrilor cât mai repede, ţinând 
seama şi de efectele crizei economico-
financiare asupra vârstnicilor, a deter-
minat Consiliul Director să caute soluţii 
optime, stabilind limita maximă a sumei 
împrumutate la 6.000 lei şi dobânda 
medie la 8% pe an. Dobânda se reţine 
anticipat. 

Dar activitatea inimosului colectiv 
condus de preşedintele Ion Iacob nu se 
opreşte la împrumuturi. 

Casa acordă ajutoare neram-
bursabile, din fonduri proprii, membrilor 
săi aflaţi în risc social, celor cu afecţi-
uni medicale care merg la tratament în 
staţiuni. 

De asemenea sunt în atenţie şi 
membrii care au suferit pierderi de pe 
urma calamităţilor naturale. 

În anul 2009 s-au acordat 
ajutoarele din fonduri proprii în valoare 
totală de 51.490 lei unui număr de 
peste 650 de membri. 

La acestea s-au adăugat 2880 lei 
pentru 64 de membri, bani primiţi cu 
prilejul zilei de 1 Octombrie, Ziua Inter-

naţională a Vârstnicilor, precum şi 
ajutoarele sociale pentru 238 membri, 
oferite ca urmare a derulării progra-
melor în parteneriat cu primăria mu-
nicipiului Câmpulung Muscel şi Consiliul 
Popular Judeţean Argeş. 

O alta gamă de activităţi în atenţia 
Consiliului Director a constituit-o cea 
cultural-artistică şi recreativă. 

Casa dispune la sediul central de o 
bibliotecă ce numară 1756 de volume. 
Cu sprijinul casei 185 de membri au 
participat la activităţile cultural-artistice 
iar 250 de membri au beneficiat de ex-
cursii subvenţionate de catre asociatie 
în proporţie de 50%. 

Preşedintele Ion Iacob, în luna iulie 
2010, vorbea cu mândrie la postul de 
televiziune Omenia TV despre eforturile 
făcute de colectivul pe care îl conduce, 
despre munca depusă în slujba 
semenilor săi persoane vârstnice. 

Cu modestie, deşi pe perioada 
mandatului domniei sale are realizări 
frumoase, a ţinut să scoată în evidenţă 
contribuţia unor înaintaşi la istoria 
C.A.R.P. Câmpulung Muscel, printre 
care: preşedintele Nicolae Lepădatu, 
preşedintele Alexandru Gartan, preşed-
intele Nicolae Borozi, contabilul şef 
Elena Maneran, contabilul şef Carmen 
Păune. 

Cititorule, nu uita! De călătoreşti 
prin frumosul ţinut al Câmpulungului şi 
ai ajuns în municipiul Câmpulung Mus-
cel, pe strada Negru Vodă nr. 178, într-o 
clădire de patrimoniu funcţionează Casa 
de Ajutor Reciproc a Pensionarilor unde 
o echipă de oameni inimoşi depune 
toate eforturile pentru a-şi ajuta semenii. 

 

Ec. Giorgică Bădărău 

Din experienta caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 

21 OMENIA 



Municipiul Motru ocupă locul doi 
ca importanţă economică şi socială în  
judetul Gorj. Este aşezat la jumătatea 
distanţei dintre două oraşe vechi ale 
ţării, la 44 km de Târgu-Jiu şi la 42  
km de Drobeta Turnu-Severin, cu o 
populaţie stabilă de aproape 23.000 
locuitori şi are ca sate componente 
Ploştina, Dealul Pomilor, Leurda, 
Însurăţei Horăşti, Roşiuţa, Râpa şi 
Lupoiţa. 

Oraşul Motru nu are o istorie 
veche, este oraşul fără arhivă, fără 
copilărie, fără adolescenţă fiind creaţia 
unui popor liber şi harnic. Aceste 
meleaguri au fost locuite însă din 
epoca daco-romană, denumirea râului 
Motru însemnând apa limpede, 
curată. 

Cea mai veche aşezare din 
zonă, datată în hrisoavele Tismanei 
din 1385 şi 1444 este localitatea 
Ploştina, care, la sfârşitul secolului al 
XIV-lea făcea parte din judeţul Jaleş. 

După anul 1450, Ploştina a 
aparţinut judeţului Mehedinţi până în 
anul 1948, an în care ţara noastră a 
fost împărţită în regiuni şi raioane, 
Ploştina aparţinând raionului Baia de 
Aramă până la 1 ianuarie 1964, apoi 
de raionul Strehaia. 

Prin Hotărârea Consiliului de 
Miniştri nr. 1241/1959 privind 
dezvoltarea industriei carbonifere în 
ţara noastră au început primele lucrări 

de deschiderea minelor, iar la 24 mai 
1966, prin Decret al Consiliului de Stat, pe 
terenul din Lunca Motrului, aparţinând 
fostei comune Ploştina, a fost organizat 
viitorul oraş Motru; începând cu 1 
septembrie 1968 localitatea Ploştina, 
împreună cu satele Dealul Pomilor, 
Leurda, Însuraţei Horăşti, Roşiuţa, Râpa 
şi Lupoiţa au intrat în componenţa 
oraşului Motru. 

Rezervele de lignit din Valea 
Motrului au fost puse în valoare odată cu 
realizarea lucrărilor de investiţii, începute 
în anul 1960, prin deschiderea în prima 
etapă a trei mine (Horăşti, Leurda, 
Ploştina), apoi prin apariţia Minei Roşiuţa 
şi Motru-Vest, iar în 1976 s-au deschis 
lucrările la Cariera Lupoaia. La data de 
18.10. 2000, localitatea a fost declarată 
municipiu. 
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 Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Motru (C.A.R.P. Motru) a 
luat fiinţă pe data de 09.01.1998 şi are 
sediu în municipiul Motru, strada 
Tineretului, bloc 19, scara 1, ap. 11. 

Este condusă de un Consiliu 
Director al carui presedinte este 
domnul Constantin C. Rotaru, născut la 
data de 20.02.1950 în localitatea 
Ploştina si ales de către Adunarea 
Generală din 02.06.2005, după o 
perioadă de interimat de 6 luni. 
Secretarul asociatiei, domnul Ion 
Văcăroiu, domnii Olimpiu Dulău şi Ion 
Vrăjitoarea sunt membri, iar domnii 
Gheorghe Predescu şi Gheorghe 
Vătăşelu sunt membri supleanţi.  

Contabilul şef este domnul 
E l e o d o r  P a nă - N i c o l c i o i u ,  i a r 

preşedintele comisiei de cenzori 
este domnul Bebe Staicu. 
 Cu un fond social de peste 
1.200.000 lei şi peste 2.500 membri, 
C.A.R.P. Motru se bucură de un real 
respect în rândul pensionarilor din acest 
micuţ, dar cochet oraş al României, 
aşezat într-un minunat colţ de ţară. 

P e  l â n gă  a c o r d a r e a  d e 
împrumuturi convenabile membrilor săi 
cuprinse între 500 şi 2.500 lei lunar, 
Asoc ia ţ i a  aco rdă  ş i  a j u t oa re 
nerambursabile în bani pentru ochelari 
(30/an), tratament în staţiuni (30/an), 
pentru deces (30/an), ş. a. 
 To toda tă ,  C .A .R .P.  Mo t ru 
organizează frecvent manifestări 
culturale pentru membri Asociaţiei şi 
familiile acestora. De un real succes se 
bucură spectacolele de muzică 
populară şi masa festivă organizate cu 
ocazia zilei de 1 Octombrie – Ziua 
Internaţională a Persoanelor Vârstnice, 
organizate anual împreună cu Primăria 
şi Consiliul Local, unde participă 350 – 
400 pensionari. 

În fiecare an, pe data de 24 
februarie se organizează balul nunţii de 
aur dedicat familiilor pereche care 
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împlinesc 50 de ani de căsătorie, 
aceştia primind şi o sumă de bani. 
 Periodic, la sediu se organizează 
concursuri de şah şi table la care 
participă un număr mare de persoane, 
câştigătorii primind cu acest prilej premii 
în valoare de câte 1.000 lei/ concurs. 
 C o n d u c e r e a  A s o c i a ţ i e i 
organizează lunar pe timpul verii şi al 
toamnei excursii la mânăstiri, biserici şi 
obiective turistice. Astfel, s-au vizitat 
mânăstirile Curtea de Argeş, Bistriţa, 
Horezu, Sfânta Ana de la Orşova, 
Cozia, Mânăstirea dintr-un Lemn, 
Polovragi, Tismana, Novaci, Peştera 
Muierilor de la Baia de Fier. 
 La rezultatele foarte bune obţinute 
de Asociaţie o contribuţie importantă   
şi-au adus-o membrii Consiliului 
Director, precum şi casierele Casei, 
doamnele  Augustina Ilie şi Corina 
Aldea şi membri Comisiei de cenzori 
doamnele Georgeta Ştefănescu şi 
Sanda Manolescu. Despre activitatea 
celor două casiere, domnul Rotaru 
spunea că aceasta ar putea fi încadrată 
la capitolul „foc continuu”, deoarece aici 
chiar se lucrează non-stop, atunci când 

este nevoie, fără să se ţină cont de zi 
sau noapte, zile libere sau sărbători 
legale, în special pentru rezolvarea 
problemelor în situaţii de deces. 

O notă aparte o reprezintă 
activitatea domnului Ion Văcăroiu, 
membru fondator al Asociaţiei, care, la 
cei 80 de ani ai săi, împliniţi pe 3 martie 
în acest an, este considerat de colegi 
ca vajnic supraveghetor al respectării 
cu stricteţe a Statutului şi legalităţii, 
ajutor de nădejde al Preşedintelui 
C.A.R.P. în luarea unor decizii mai 
dificile. Cu toată severitatea sa, nu uită 
să adreseze 
a d e s e o r i 
colegilor glume 
bune adunate 
de-a lungul unei 
vieţi frumoase. 
Nu s-a retras 
niciodată din 
activitate ş i 
v e g h e a z ă 
permanent ca 
„totul să fie ca 
la carte”. 

Totodată, apreciez că trebuie 
amintită şi activitatea desfăşurată de 
domnul Gheorghe Mladen, membru 
fondator al Asociaţiei, întâiul primar al 
oraşului Motru, care, anul trecut a 
plecat dintre noi. La vizita de 
documentare pentru redactarea acestui 
articol, preşedintele Casei, domnul 
Rotaru a vorbit elogios despre modul 
cum acesta a lucrat cu pensionarii, 
respectul deosebit de care s-a bucurat 
în rândul oamenilor şi regretul sincer că 
nu mai este printre noi. 
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Trebuie subliniat faptul că multe 
din aceste realizări se bazează pe 
seriozitatea cu care preşedintele 
Casei se achită de sarcini, dar şi pe o 
colaborare excelentă cu organele 
locale. Primarul oraşului Motru s-a 
aflat în permanenţă alături de 
pensionarii oraşului, de membri 
Casei ,  a sus ţ inut  in teresele 
persoanelor cu probleme deosebite, 
în special pentru obţinerea de 
ajutoare de urgenţă. 
 De asemenea, o grijă deosebită 
se manifestă pentru rezolvarea 
problemelor pensionarilor pe linia 
Casei Judeţene de Pensii Gorj. Astfel, 
în ultima zi de miercuri a fiecărei luni, 
pensionarii din zonă merg în audienţă 
la Motru unde se întâlnesc cu un 
reprezentant al Casei Judeţene de 
Pensii căruia îi prezintă problemele 
ce urmează a fi rezolvate, primesc 
lămuririle necesare, unele cereri se 
soluţionează pe loc, iar pentru unele 
care necesită o documentare mai 
amplă, pensionarii primesc răspunsul 
acasă, fără ca aceştia să se mai 
deplaseze la sediul Casei Judeţeane 
de Pensii din Târgu Jiu. 
 Se colaborează foarte bine şi cu 
Sindicatul Pensionarilor din Bazinul 
Minier Motru, în special  cu 
preşedintele acestuia, domnul Ion 
Vră j i toarea în organizarea ş i 
desfăşurarea de activităţi comune 
specifice pensionarilor. Cu un 
dezvoltat spirit organizatoric şi foarte 
bun cunoscător al vieţii pensionarilor, 
domnul Vrăjitoarea se bucură de un 
real respect în rândul oamenilor din 

zonă. De remarcat că reuşeşte să menţină 
permanent legătura între Federatia 
Nationala a Sindicatelor Pensionarilor din 
Romania şi Federaţia Naţională „OMENIA” 
a C. A. R. P-urilor din Romania, participă 
deseori şi susţine argumentat problemele 
persoanelor vârstnice la şedinţele 
Comitetului Consultativ de Dialog Civic. 

C.A.R.P. Motru are o fructuoasă 
colaborare cu Instituţia Prefectului 
judeţului Gorj şi Direcţia Muncii.  

În atenţia conducerii Asociaţiei stă în 
continuare perfecţionarea muncii pentru 
satisfacerea nevoilor tot mai mari şi mai 
diversificate ale membrilor C.A.R.P., 
trecerea evidenţei membrilor şi a activităţii 
contabile pe calculator pentru creşterea 
operativităţii rezolvării problemelor şi 
solicitarea aderării C.A.R.P. Motru la 
Federaţia Naţională „Omenia” a Caselor 
de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din 
România. 

Redactor şef 
Ilie Şopandă 
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Cei doi preşedinti ai organizaţiilor de pensionari,  
Constantin Rotaru 

CAR Pensionari Motru 
Ion Vrăjitoarea 

Sindicatul pensionarilor din bazinul minier Motru 



Scrisoare deschisă domnului PREDA NEDELCU,  
Preşedintele Federaţiei Sindicatelor Pensionarilor din România 

 

O batrână, singură, a avut nevoie de un cadru de mers, iar cei de la “OMENIA” s-au zbătut şi i l-au 
asigurat.    Un bătrân a avut un accident nefericit, iar noi cei de la “OMENIA”, cu ajutorul unui O N G, 
i-am adus un fotoliu rulant pe care l-a folosit aproape un an, după care l-a înapoiat cu convingerea că 
îi trebuie şi altuia. O bătrână de 80 de ani voia să-şi repare singură acoperişul casei. Noi cei de la 
“OMENIA” am trimis 2 voluntari, vă rog să reţineţi - unul dintre ei electronist, şi i l-au reparat. Un grup 
de peste 150 de bătrâni din Bucureşti şi 300 din localitătile limitrofe primesc pâine gratuită de la 
“OMENIA”. Nu ar fi primit de la cineva de pe stradă, deoarece au mândrie, dar la “OMENIA” sunt 
semenii lor care le dau cu dragoste şi suflet bun. 

Sunt câteva exemple disparate despre ceea ce noi numim întrajutorare.  
Dar nu ne-am oprit aici. Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor au deschis centre de zi, 

cantine sociale, centre rezidenţiale, cluburi ale pensionarilor, magazine sociale, cabinete medicale, 
ateliere de prestări servicii, necesare vârstnicilor. Am folosit fonduri PHARE, pană la aderarea în UE, 
iar acum pregătim proiecte pentru obţinerea de fonduri europene, nerambursabile, în vederea 
construirii de noi obiective sociale. De asemenea am încheiat protocoale de colaborare, parteneriate 
şi înţelegeri cu alte ONG-uri. Astfel cu sprijinul Fundaţiei Bill Gates s-a dotat şi pus în funcţiune o sală 
de internet la C.A.R.P. Zalău. Împreună cu filiala Crucii Roşii Sector 5 şi Crucea Roşie Norvegiană le 
distribuim pachete cu alimente lunar, celor care sunt temporar în nevoie. 

Cu sprijinul Fundaţiei Principesa Margareta s-au distribuit unor vârstnici câteva mii de perechi de 
ochelari de vedere, bonuri valorice, dar şi medicamente, alimente, nu din milă ci din respect pentru 
cei care au copilărit şi muncit alături de noi. 

Cu sprijinul Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Promovarea Programelor şi 
Strategiilor din România, care este condusă de o echipă tânără, am informat bătrânii cu drepturile lor 
de consumatori, am dotat, atenţie, un cerc de Internet pentru bătrâni, le-am distribuit produse lactate 
de aproape 1 miliard de lei vechi, în doar 1 an şi jumătate. Noi ne ajutăm între noi. Tinerii de la 
“protecţia consumatorului “ ne iubesc  şi ne ajută. Aceasta este întrajutorarea pe care o promovează 
Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, domnule Preda Nedelcu. 

Acum vom sări din nou în sprijinul pensionarilor, care suferă de pe urma inundaţiilor, a celor aflaţi 
în risc social, prin campania socială “Daţi 1 leu pentru pensionarii săraci!“.Comitetul Director al 
Federatiei Nationale “OMENIA” a C.A.R.P-urilor din România a aprobat în unanimitate planul de 
campanie socială şi acţionează pentru aplicarea lui. 

Cei răuvoitori, cei leneşi, cei indiferenţi, cei meschini, egoişti şi avari, cei care consideră acţiunea 
inoportună şi că pensionarii au mândrie şi nu trebuie să traiască din mila nimănui, vin acum şi ne pun 
beţe-n roate. Noi ne vom ajuta şi în continuare semenii! 

Semnează: Pensionarii Gheorghe Chioaru, Vasilică Fălcuţă, Victor Giurgea, Aurel Gângu, 
Constantin Covaci, Nicolae Ţanţu, Giorgică Bădărău, Vasile Muraru şi Tinerii Alina Perjoiu, Ioan 
Birău, Sorana Oprişan,  Simona Căpitănescu, Ionuţ Ardeleanu şi alţii. 

Domnule Preda Nedelcu, v-am dat numele câtorva persoane, din echipa campaniei sociale “Daţi 
1 leu pentru pensionarii săraci!“, care promovează, acum şi cu diverse ocazii, modele de 
întrajutorare inspirate din lumea civilizată.   Criticaţi-i pe toţi pentru că, în loc să stea acasă, vin 
să-şi ajute semenii. 
 Să nu-i iertaţi!  Suntem în România, nu ? 
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Mi-am propus de mult timp să scriu 
câteva rânduri despre noi, romanii, dar 
starea generală a României şi ultimele 
evenimente din ţară m-au întristat atât de 
rău încât eram hotărât să renunţ pentru că 
eu, un simplu român, nu pot schimba 
nimic din soarta schimonosită a poporului 
meu! Îmi este greu să am o stare sufletea-
scă normală ca român născut fără voia 
mea într-o Românie populară, fără voia ei 
populară şi apoi socialistă, azi capitalistă 
cu voia ştiţi dumneavoastră cui, hotărât să 
dau în judecată la Tribunalul internaţional 
cele două state capitaliste (SUA şi Marea 
Britanie) care au lăsat creionul gros de 
tâmplar al lui Stalin să ne separe pe harta 
Europei de lumea normală, democratică. 

Sunt bulversat de tot ce aud şi ce 
văd, de toate ştirile despre starea noastră 
economică dezastruoasă, de situaţia 
stârnită de un român conaţional care vrea 
independenţă teritorială în inima ţării mele, 
de toate plângerile justificate ale statelor 
europene civilizate invadate de conaţio-
nalii noştri numiţi aiurea rromi, când ei se 
recunosc ţigani, de inundaţiile care nu se 
mai termină şi care aduc suferinţă celor 
mai simpli şi simţitori români, ce-i drept  
rămaşi needucaţi din cauza tuturor regi-
murilor care s-au tot perindat în România 
şi care le-au indus o stare de letargie, fără 
a fi conştienţi ca pot face şi singuri lucruri 
bune pe plan local fără să aştepte la nes-
fârşit, ajutorul armatei iar unii dintre ei să 
stea cu ţuica în faţă la bufetul sătesc 
(foarte multe apărute la ţară şi probabil 
slab fiscalizate). 

Dar, cine suntem noi romanii şi ce 
fel de oameni suntem? În general, se 

spune că unde sunt doi oameni există şi 
ceartă, se spune ca românii din străinatate 
sunt cei mai dezbinaţi, si de altfel s-a văzut 
că românii de la putere nu se înţeleg şi 
este nevoie de bileţele mov aduse pe tv-uri 
în loc de dialoguri directe între ei la telefon 
sau faţă-n faţă, ca doi bărbaţi români de 
stat. 

Din păcate, noi românii, trebuia să 
începem cu educaţia de la ZERO, imediat 
după 1989, cu nu scuipaţi pe stradă, nu 
aruncaţi hârtia de la ambalaj oriunde, nu 
treceţi pe roşu, nu lăsaţi gunoi când mer-
geţi la pădure. Trebuie să începem cu 
amenzi serioase pentru romanii care în-
calcă orice regulă de conveţuire urbană 
sau rurală, să fim conştienţi că germanii 
sau britanicii au ajuns departe şi prin 
măsuri severe, coercitive, împotriva orică-
rui act care a deranjat în vreun fel o anu-
mită comunitate. 

Da, noi românii trebuia să începem 
viaţa după 1989 cu o severă educaţie, in-
clusiv sexuală, să-i învăţam pe români să 
nu se înmulţească fără să o minimă bază 
materială, să nu ajungem ca sute de mii de 
familii să trăiască DOAR din alocaţii de stat 
pentru copii; trebuia ca românii conducători 
să găsescă soluţii pentru comunităţile nu-
meroase şi sărace, să fie îndrumate, aju-
tate şi obligate la un mod de viaţă civilizat 
şi decent. Altfel s-a întâmplat că cete în-
tregi de rromi să invadeze Europa, să o 
pângărească cu brutalitate, să strice li-
niştea şi civilizaţia popoarelor vestice, să 
murdărească liniştea oamenilor paşnici şi 
civilizaţi. 

Cine suntem cu adevărat noi 
românii? Poate ar trebui să hotărâm ca 
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timp de un an de zile să nu-ţi mai vop-
seacă nimeni părul, să ajungem fie-

care cetăţean la culoarea naturală şi astfel 
să vedem şi noi cu adevărat câţi suntem 
blonzi, şateni sau bruneţi. 

Am ajuns ca românii să iasă pe pos-
turi tv pentru a anunţa reduceri de salarii şi 
pensii în loc sa-l lase pe românul specialist 
de la finanţe, să zicem Gherghina, să aplice 
corecturile necesare la bugetul de stat, astfel 
ca fiecare ordonator de credite să-şi admi-
nistreze instituţia publică după posibilităţile 
financiare ale ţării, adică să le reducă 
salariile proporţional cu banii primiţi de la fi-
nanţe sau să reducă personalul şi să 
menţină salariile la nivelul dorit. Am ajuns ca 
românii să iasă la tv să spună că alţi români 
au pensii nesimţite, în loc să spună că s-au 
făcut erori care trebuie îndreptate, dar se 
continuă cu cheltuieli nefireşti de mari la 
ministere, pe tot felul de indicatore de străzi 
sau brand-uri de ţară, fără să gândim că noi 
românii avem nevoie de străzi, diguri, educa-
ţie, industrie, agricultură înainte de brand-uri 
de ţară generos plătite. Ce brand mai bun ar 
fi decât o ţară cu şosele, cu gări şi aeropor-
turi, pentru că în rest a avut grijă Dumnezeu 
şi ne-a dat de toate, munţi şi mare, dealuri şi 
lacuri. Avem un rai dar care este administrat 
de “diavoli”, încat am ajuns să ne urâm noi 
românii între noi, să fim etichetaţi unii graşi 
şi alţii slabi, în loc să primim îndemnuri cin-
stite, bărbăteşti la respect şi sprijin reciproc, 
la găsirea de soluţii pentru a scoate ţara din 
criză. Am ajuns să fim criticaţi de Comuni-
tatea Europeană ca nu avem o lege ANI, de 
parcă s-ar fi simţit ceva cât timp am avut-o şi 
vom fi mereu traşi la răspundere atât timp 
cât punem în fruntea ANI oameni de care ne 
îndoim. Avem DNA, FISC, Corpuri de con-
trol, Comisii parlamentare şi alte organisme 
bine plătite dar care n-au anchetat decât un 
ministru cu caltaboşi ilegali dar care este 

bine mersi cu caltaboşi cu tot. 
Noi românii ne răsteam la români 

pentru că nu îşi fac asigurări obligatorii 
pentru locuinţe în caz de inundaţii dar nu 
ştiam că nu este o lege care să oblige 
românii la asigurări şi, culmea, legea se 
aprobă după ce un român a reproşat 
fraţilor săi că nu se asigură în caz de 
dezastre naturale. Da, noi românii vrem 
să facem uz de prevederea din Constitu-
ţie privind starea de urgenţă în cazul re-
ducerii pensiilor şi salariilor dar n-am fost 
în stare să o folosim când au dat ploile 
peste noi. Da, ne uram şi dădeam vina 
pe presă că lucrurile merg prost în ţară, 
fără să gândim că folosim o parte din 
presă şi riscăm să ajungem apoi în tom-
beroanele istoriei. 

Nu învăţăm nimic de la adevăraţii 
capitaliţti privind creşterea şi educarea 
odraslelor; ei îi pun de mici la munca de 
jos, iar noi ne facem odraslele direct par-
lamentar, ambasador, ministru sau pre-
şedintele unui consiliu. 

Cine suntem noi românii, marii 
cultivatori de pepeni? Munţi de pepeni 
care de 20 de ani se vând sub un leu pe 
kilogram. De ce? Pentru că statul roman 
nu are nicio intervenţie în agricultură,  
să-l sprijine pe ţăranul român să facă  
agricultură ştiinţifică aşa cum se făcea în 
anii ‘30 când statul român capitalist îl re-
compensa pe ţăran dacă  acesta cultiva 
sfeclă, floarea soarelui, bumbac, orez, 
tutun etc.  

Da, noi românii, nu avem niciun 
Dumnezeu, nu credem în nimic, ne-am 
împuşcat preşedintele, nu mai avem is-
torie. Vă rog să mergeţi în Turcia şi să 
vedeţi cum sunt respectate personalită-
ţile istorice, să vedeţi pe şosele mai 
multe tractoare decat BMV-uri, să vedeţi 
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irigaţii pe toate terenurile agricole, să ve-
deţi un popor care trece prin criză cu re-
spect pentru istorie, pentru Alah, pentru 
conducători, pentru el ca popor. La noi 
sunt codri verzi de brad şi multă, multă 
tristeţe; avem o ţară care cred că nu ne 
mai suportă. Nu mai poate suporta ca 
românii care ne conduc temporar să vină 
la tv cu mici ştiri de nivel funcţionar lll din 
finanţe. Nu, ţara nu are nevoie de români 
cu multe masterate şi doctorate, poligloţi 
şi infatuaţi, dar care nu au un pic de suflet, 
care nu ştiu ce este în sufletul unei 
bătrâne alergată de un poliţist comunitar 
pe trotuar în timp ce încearcă să vândă o 
legatură de mărar, iar bişniţarii îşi văd 
nestingheriţi de job-ul lor. Of, of, nu vom 
ajunge departe dacă nu vom lua lucrurile 
de la simplu la compus, de la lucrurile 
mici, care ne ucid, de la brand-ul existent 
în toată Europa cu români care cerşesc, 
fură, ucid, se prostituează. Să ajungem 
uşor, uşor la un statut de ţară normală, 
dar cum, când ţara nu mai produce nimic, 
când investitorii pleacă speriaţi de bâl-
bâiala guvernanţilor români fără experi-
enţă în administraţia publică, guvernanţi 
care nu ştiu că un bun funcţionar se for-
mează în timp, trecând prin toate treptele 
ierarhice, când nimic nu se respectă chiar 
în interiorul instituţiilor statului (vezi bonul 
fiscal de la bufetele guvernului)? Doamne, 
ce rău am ajuns şi nu înteleg, sincer, de 
ce am ajuns aici, de ce o locuinţă de 
10.000 de euro se vinde prin notariat cu 
toate taxele legale şi un BMW de 50.000 
euro se vinde/cumpară la colt de stradă 
fără nicio taxă, fără nicio adeverinţă de la 
fisc că au fost achitate la zi impozitele; de 
ce nu se introduce obligaţia ca orice bun 
cu o valoare mai mare, să zicem 5.000 de 
euro, să fie vândut/cumparat prin notariat? 

Cine suntem noi românii … penibil 

şi greu de răspuns, într-o ţară cu 
multă ură şi multă durere, în ţara în care un 
român de frunte se dă jos din Mercedes ca 
să ajungă la întâlnire cu jupânul şi se urcă 
în Logan, de ochii presei duşmănoase şi 
rău intenţionate. Suntem penibili şi nu ne 
gândim că istoria nu ne va ierta,  şi ne va 
păstra ca cea mai neagră filă din cartea 
României. Avem nevoie de oameni care să 
ne conducă cu bună credinţă, fără ură, fără 
dispreţ, fără consecinţe dezastruoase. 

Îmi pare rău ca trebuie să scriu de-
spre aceste vremuri grele, urâte şi dure-
roase, de care singurii vinovaţi suntem noi 
românii sau, cel puţin unii dintre noi.  

Şi, totuşi, mai sper! 
Economist, Constantin Antochi 
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DEBITORI  
ÎN CURS DE URMĂRIRE 

 Stabilirea unor indicatori simpli cu 
posibilitatea ulterioară de a fi angrenaţi 
într-un sistem, reprezintă o etapă 
calitativă în completarea actualelor 
situatii care se întocmesc de fiecare 
C.A.R.P, cu referire la debitorii în curs de 
urmărire şi presupune cunoaşterea 
detaliată a problemei analizate. 
 Pentru punerea în temă, în tabelul 
1 se prezintă situaţia din anii 2009 şi 
2010 a debitorilor în curs de urmărire 
precum şi valorile coeficientului de risc 
(CR) la un CARP supus analizei.

 Noţiunile şi notaţiile cu care 
operăm sunt următoarele: Soldul debitor 
în curs de urmărire (lei) - SD; Soldul 
sumei împrumutate (lei) - SI; coeficientul 
de risc (%) - CR.  
Formula de calcul a coeficientului de risc  
                  CR = (SD/SI) x 100 

 După cum se poate observa, 
datele din tabel reflectă o îmbunătăţire 
a coeficientului de risc, începand cu 
luna iunie 2009 (când s-au luat o serie 
de măsuri prudenţiale şi s-au 
restructurat situaţiile de prezentare 
lunare) şi continuă şi în prezent. 
 Ex. Coeficientul de risc în luna 
iulie 2010 este de 8,03% faţă de 
14,63% în luna iulie 2009. 

 Cu toate că această concluzie 
reprezintă o informaţie în plus la 
situaţiile pe care le analizam în 
prezent, totusi nu ne oferă posibilitatea 
cunoaşterii de ansamblu, respectiv a 
poziţiei (plasării) C.A.R.P. analizat faţă 
de riscul de credit.  
 Stabilirea unor ponderi şi 
definirea zonelor de risc pe o anumită 
scară (în cazul nostru 1% - 12%) 
comportă unele rezerve deoarece aşa 
după cum am mai subliniat nu există o 
“reţetă”. În astfel de situaţii, metoda 
cea mai des folosită este CONVENŢIA 
care presupune definirea pe bază de 
raţionament a conceptelor prezentate 
în studiile unor analişti şi aplicarea la 
condiţiile unui CARP analizat a unor 
convenţii (reguli) care să fie respectate 
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cu rigurozitate pe parcursul unei 
perioade de timp determinate (luna, 
semestru, an etc) şi apoi evaluate. 
 În tabelul 2 sunt prezentate 
centralizat valorile coeficientului de risc 
în anii 2009 şi 2010 iar pe baza 
acestora în tabelul 3 s-a definit poziţia 
Asociatiei C.A.R.P. în zonele de risc, 
luându-se etalon scara de 1% - 12% şi 
prin similitudine s-au folosit unele 
noţiuni care au menirea să avertizeze 
apariţia (intrarea) într-o anumită zonă 
de pericol (risc). 

 Din analiza datelor rezultă că în  
perioada ianuarie - septembrie a anului 
2009, C.A.R.P-ul s-a aflat într-o zona 
de risc periculos iar spre sfarsit 
(octombrie - decembrie) a coborat in 
zona de risc ridicat asumat, pozitie 
pe care a păstrat-o şi în perioada 
ianuarie - martie a anului 2010, când 
şi-a îmbunătăţit coeficientul, trecând în 
zona de risc ridicat acceptat. 

Observaţii 
1. În anul 2010 coeficientul de risc a 
înregistrat o scădere semnificativă faţă 
de media anului 2009, datorată în 
principal ţinerii sub control a soldului 
debitorilor în curs de urmărire şi a 
creşterii constante a soldului sumei 
împrumutate. 
2. În cazul analizat există posibilitatea 
reală, ca în continuare, prin aplicarea 
cu rigurozitate a măsurilor preventive la 
acordarea împrumuturilor, soldul 
debitorilor în curs de urmărire să scadă 
(sau să se menţină în cadrul mediei 

primelor 7 luni) şi datorită cresterii 
soldului sumei împrumutate (care este 
previzibilă) media coeficientului de risc 
la sfârşitul anului 2010 să se situeze 
între 8-9%. Atingerea acestei ţinte va 
crea condiţii favorabile ca în anii 
următori, C.A.R.P-ul să iasă din zona 
riscului ridicat şi să se situeze în zona 
riscului moderat. Ulterior, dacă 
prognoza se confirmă, coeficientul de 
risc ar putea scădea până la valorile 
zonei riscului moderat, ceea ce 
constituie o realizare importantă. 

Concluzie 
Deşi C.A.R.P-ul analizat şi-a îmbunătăţit 
constant coeficientul de risc, mai ales 
din trimestrul IV/2009, totuşi se află în 
continuare în zona de risc ridicat şi este 
necesar ca măsurile luate precum şi 
altele ce vor rezulta 
din analiză să ducă 
până la sfârşitul 
anului 2010, la 
plasarea asociaţiei 
într-o zona de risc 
confortabil. 
 
Ec. Cicerone Olivo 
Cenzor şef al 
Federaţiei Naţionale   
“OMENIA” 
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Suntem membri ai Uniunii Euro-
pene şi vă invit să ne însuşim împre-
ună modul de utilizare a fondurilor eu-
ropene în folosul vârstnicilor noştri. 
 Începem prin a ne familiariza cu 
termenii şi vom continua prin a aplica 
generalităţile la un posibil proiect al 
unei case de ajutor reciproc a pen-
sionarilor, extrăgând din multitudinea 
de programe, axe prioritare şi domenii 
majore, ”Reabilitarea / moderniza-
rea / dezvoltarea şi echiparea infra-
structurii serviciilor sociale”. 

FONDURILE STRUCTURALE 
sunt instrumente financiare prin care 
Uniunea Europeană acţionează pen-
tru eliminarea disparităţilor economice 
şi sociale între regiuni, în scopul re-
alizării coeziunii economice si sociale. 
Fondul European de Dezvoltare Re-
gionala (FEDR) - este fondul structural 
care sprijină regiunile mai puţin dez-
voltate, prin finanţarea de investiţii în 
sectorul productiv, infrastructură, edu-
caţie, sănătate, dezvoltare locală şi 
intreprinderi mici şi mijlocii, precum şi 
la conversia economică şi socială 
pentru zone care se confruntă cu difi-
cultăţi structurale.  

Programul Operaţional Re-
gional din România este finanţat prin 
unul dintre Fondurile Structurale ale 

Uniunii Europene - Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR). Acesta 
sprijină regiunile UE care au un PIB pe 
cap de locuitor sub 75% din media euro-
peană.  

Bugetul total alocat POR este de 
aproximativ 4,4 miliarde euro în primii 7 
ani după aderare (2007-2013). Finan-
ţarea UE reprezintă aproximativ 84% din 
bugetul POR. Restul provine din fonduri 
naţionale, cofinanţare publică (14%) şi 
cofinanţare privată (2%). 

Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013 (POR) include toate cele 8 
Regiuni de Dezvoltare ale României, sta-
bilite prin Legea nr. 151/1998 a dezvol-
tării regionale, modificată prin Legea nr. 
315/2004, cu respectarea Regulamentu-
lui CE nr. 1059/2003, referitor la sta-
bilirea unui sistem comun de clasificare 
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“Căutam bani pentru proiecte, şi nu proiecte pentru bani” 

 



statistică a unităţilor teritoriale. 
Localizaţi-vă pe hartă şi reţineţi 

denumirea regiunii pentru a face refer-
ire la ea atunci când completaţi cererea 
de finanţare a proiectului. 

 

Principalele caracteristici ale POR, 
care îl individualizează de celelalte 

Programe Operaţionale, sunt: 
1. Are o dimensiune locală evi-

dentă, în abordarea problemelor socio-
economice din punct de vedere local şi 
valorificarea resurselor şi oportunităţilor 
locale; 

2. Dă prioritate regiunilor relativ 
rămase în urmă şi mai puţin dezvoltate, 
pentru a le asigura un set minim de 
precondiţii de creştere, neavând, în 
sine, un scop redistributiv; 

3. Domeniile de intervenţie ale 
POR sunt complementare domeniilor 
de intervenţie ale celorlalte Programe 
Operaţionale, şi se aşteaptă să ope-
reze în sinergie cu acestea; 

4. Promovează o abordare de jos 
în sus a dezvoltării economice; 

5. Ia în considerare gradul scăzut 
al capacităţii de planificare şi pro-
gramare din ţară şi prevede, în linii 
mari, axe prioritare tematice la nivel na-
ţional, potrivita pentru noi fiind  Axa 3 – 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale. 

 

Împreună vom analiza “Axa Pri-
oritara 3 – Imbunatatirea infrastruc-
turii sociale“ care vizează crearea 
premiselor necesare pentru asigurarea 
populaţiei cu servicii esenţiale, con-
tribuind astfel la atingerea obiectivului 
european al coeziunii economice şi so-
ciale, prin îmbunătăţirea infrastructurii 
serviciilor de sănătate, educaţie, so-

ciale şi pentru siguranţă publică în 
situaţii de urgenţă. 

Investiţiile care pot fi realizate prin 
Programul Operaţional Regional pentru 
această axă prioritară au ca scop îmbu-
nătăţirea calităţii şi ridicarea acestor ser-
vicii la standarde europene, cu implicaţii 
pozitive asupra gradului de sănătate şi al 
participării populaţiei la piaţa muncii, pre-
cum şi în ceea ce priveşte gradul general 
de atractivitate al regiunilor. 

Unul din Domeniile majore de in-
tervenţie în cadrul acestei axe prioritare 
este si Reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea şi echiparea infrastruc-
turii serviciilor sociale, codificat cu 3.2. 

Obiectivul specific al acestui 
domeniu major de intervenţie îl constituie 
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 
pentru serviciile sociale, prin sprijin 
acordat în mod echilibrat pe întreg terito-
riul ţării, pentru asigurarea unui acces 
egal al cetăţenilor la astfel de servicii. 

Strategia naţională de dezvoltare 
a serviciilor sociale, are în vedere sta-
bilirea liniilor directoare şi a unui cadru 
instituţional coerent în scopul de a crea 
un sistem unitar şi comprehensiv de ser-
vicii sociale, capabil să asigure incluzi-
unea socială a tuturor categoriilor vulner-
abile, precum şi să contribuie la 
creşterea calităţii vieţii persoanei. 

Implementarea strategiei are în ve-
dere atingerea următoarelor rezultate:  
• Crearea infrastructurii necesare 
susţinerii unui sistem real de servicii so-
ciale. 
• Asigurarea unei reţele naţionale de 
servicii sociale, echitabil distribuită, per-
formantă, accesibilă tuturor potenţialilor 
beneficiari, până în anul 2013. 
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Accesul la serviciile sociale  
are la bază urmatoarele valori: 

• Informarea beneficiarilor cu privire 
la drepturile, legile si modul de a 
beneficia de acestea; 
• Acces garantat tuturor beneficiarilor 
eligibili la servicii sociale; organismele 
furnizoare de servicii sociale trebuie 
să acţioneze în beneficiul persoanelor 
în drept; 
• Un parteneriat real între organis-
mele furnizoare de servicii sociale pe 
de-o parte şi ceilalţi actori ai societăţii 
civile este esenţial pentru a îmbunătăţi 
accesul la servicii; 
• Necesitatea realizării de evaluări 
sistematice privind impactul social 
atunci când se introduc amendamente 
legislative sau noi beneficii. 

Principalele  
linii directoare de dezvoltare 

 a serviciilor sociale sunt: 
• Îmbunătăţirea comunicării şi infor-
mării asupra drepturilor şi beneficiilor 
serviciilor sociale. 
• Îmbunătăţirea managementului şi 
organizarea sistemului de furnizare a 
serviciilor sociale. 
• Facilitarea participării tuturor acto-
rilor sociali la dezvoltarea sistemului 
de servicii sociale. 
• Orice serviciu social trebuie să 
răspundă unei nevoi individuale sau 
de grup şi să acopere, printr-un suport 
specializat, soluţionarea acesteia. 
• Orice serviciu social trebuie să por-

nească de la o analiză concretă a nevoii 
de asistenţă socială. 
Prin Programul Operaţional Regional se 
are în vedere cofinanţarea unor proiecte 

vizând: 
• Centre sociale cu destinaţie multifunc-
ţională care pot acoperi o gamă variată 
de servicii, cu scopul de a ajuta persoan-
ele în dificultate, începând cu acceptarea 
lor în centru, temporar, inclusiv prin or-
ganizarea unor ateliere de lucru pentru 
dezvoltarea deprinderilor de viaţă inde-
pendente şi a competenţelor profesion-
ale. 
• Investiţii în centre rezidenţiale care 
asigură servicii de cazare de lungă du-
rată, asigurându-se astfel un cadru 
adecvat de găzduire şi îngrijire a per-
soanelor aflate în dificultate. 

Alocarea financiară orientativă pentru 
domeniul major de interventie 3.2 
“Reabilitarea / modernizarea / dezvol-
tarea şi echiparea infrastructurii ser-
viciilor sociale este de 99.506.701 Euro, 
din care 84.580.694 Euro contribuţie 
FEDR si 14.926.007 Euro contribuţie na-
ţională (din surse publice).  

Pentru acest domeniu major de inter-
venţie se aplică metoda cererii deschise 
de proiecte cu depunere continuă. Astfel, 
după lansarea oficială a domeniului ma-
jor de intervenţie, se primesc continuu 
cereri de finanţare până la contractarea 
integrală a fondurilor publice alocate prin 
POR.  

După cum aţi auzit şi văzut în mass-
media, aceste fonduri sunt aproape in-
tacte. Cu dorinţa transformată în initiativa 
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de a rezolva problemele asociaţiei, 
puţin curaj şi multă muncă, vă invit să 
purcedem la a învăţa să aplicăm nor-
mele foarte stricte de cheltuire a aces-
tor fonduri pentru rezolvarea finanţării 
proiectelor noastre.  

Menţionam despre iniţiativă şi puţin 
curaj. Deja ştiţi că procentual, banii 
pentru o investiţie sunt 84% din fonduri 
europene, 14% de la guvernul nostru şi 
2% din veniturile asociaţiei.  

După ce ne vom însuşi criteriile de 
acceptare la finanţare în acest program 
şi normele de justificare a cheltuielilor 
efectuate, nu va mai fi nici o problemă 
în a avea acel puţin curaj de a hotărî în 
Adunarea Generală ca din 2% şi multă 
muncă să realizam obiectivul visat. 

Criteriile de acceptare la finanţare 
au mai multe direcţii şi prima se referă 
la ELIGIBILITATEA solicitantului, iar 
noi, casele de ajutor reciproc ale pen-
sionarilor suntem Furnizori privaţi de 
servicii sociale, făcând parte din Aso-
ciaţii şi fundaţii constituite în conformi-
tate cu prevederile Ordonanţei de gu-
vern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 
şi fundaţii cu modificările şi comple-
tările ulterioare, inclusiv filiale ale aso-
ciaţiilor şi fundaţiilor internaţional re-
cunoscute în conformitate cu legislaţia 
în vigoare în România.  

Furnizorii privaţi de servicii so-
ciale vor dovedi că au personalitate 
juridică şi sunt acreditaţi la data 
depunerii cererii de finanţare. 

Pentru proiectele care vizează mo-
dernizarea / extinderea clădirilor cen-

trelor sociale, furnizorul de servicii 
sociale va prezenta certificatul de 
acreditare pentru localizarea care face 
obiectul cererii de finanţare. 

IMPORTANT !!! Furnizorii de servicii 
sociale, beneficiari de finanţare în ca-
drul acestui domeniu major de interven-
tie vor trebui să asigure actualizarea 
certificatului de acreditare ori de câte ori 
este necesar pe durata de implemen-
tare a proiectului şi 5 ani dupa finaliza-
rea implementării.  

Beneficiarul este obligat sa prezinte 
Organismului Intermediar şi Autorităţii 
de Management a POR, un certificat de 
acreditare valabil odată cu ultima cerere 
de rambursare. În caz contrar, AM POR 
nu va mai rambursa tranşa finală. 

Dacă pe durata celor 5 ani care 
urmează implementării proiectului, 
furnizorul de servicii sociale nu reuşeşte 
să asigure prelungirea / înnoirea ori de 
câte ori este necesar, a acreditării pen-
tru serviciul social prestat în localizarea 
obiect a proiectului, furnizorul de servicii 
sociale respectiv devine neeligibil, acest 
fapt conducând la rezilierea atât a con-
tractului de finanţare cât şi a actelor 
subsecvente întocmite, şi la măsuri de 
recuperare a finanţării publice. 

În eligibilitatea Solicitantului / so-
licitantului şi fiecăruia dintre parteneri, 
după caz, se analizează situaţiile pe 
care vi le vom prezenta în numarul ur-
mător. 

Manager economic de proiect 
Ec. Alina Perjoiu 
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“Apărarea împotriva incendiilor reprezintă 
ansamblul integrat de activităţi specifice, 
măsuri şi sarcini organizatorice, tehnice, op-
erative, cu caracter umanitar şi de informare 
publică, planificate, organizate şi realizate 
potrivit legii, în scopul prevenirii şi reducerii 
riscurilor de producere a incendiilor şi asigu-
rării intervenţiei operative pentru limitarea şi 
stingerea incendiilor, în vederea evacuării, 
salvării şi protecţiei persoanelor periclitate, 
protecţiei bunurilor şi mediului împotriva 
efectelor situaţiilor de urgenţă determinate 
de incendii”. 

Cele de mai sus sunt stipulate in Legea 
nr. 307 din 12 iulie 2006. În sensul prezentei 
legi, termenii şi expresiile referitoare la 
situaţii de urgenţă, factori şi tipuri de risc, 
intervenţie operativă şi evacuare au inţelesul 
prevăzut de Ordonanţa de Urgenţă a Guver-
nului nr. 21 / 2004 privind Sistemul Naţional 
de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 15 / 2005. 

Casele de ajutor reciproc ale pension-
arilor fac parte din categoria asociaţiilor cu 
capital privat şi ca orice instituţie, sunt obli-
gate să-şi ia măsurile necesare pentru a 
putea în orice moment, să acţioneze în ca-
zul apariţiei unui incendiu şi să facă, în pri-
mul rând prevenţie. 

În acest sens trebuie studiate şi aplicate 
întocmai prevederile Ordinului 163 din 
28.02.2007 – Norme generale de apărare 
împotriva incendiilor. 

Primordial pentru casele de ajutor recip-
roc ale pensionarilor, şi aici ma refer la con-
ducerea acestora, este intocmirea dosaru-
lui cu documentele cerute de Legea PSI nr. 
307/2006 si Ordinului 163/2007, care trebuie 
să cuprindă: 

1.Legea nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor; 

2.Ordinul 163/2007 – privind normele ge-

nerale de apărare împotriva incendiilor; 
3.Decizia pentru delegarea atribuţiunilor în 

domeniul activităţii de prevenire şi stingere a 
incendiilor; 

4.Decizii privind organizarea activităţii de 
prevenire şi stingere a incendiilor pe locuri de 
muncă: şefi, execuţie, alarmare etc.; 

5.Decizie pentru lucrul cu foc deschis 
(inclusiv permis de lucru cu foc); 

6.Decizie pentru identificarea şi gestion-
area locurilor de fumat; 

7.Decizie privind organizarea intervenţiei 
pe locuri de muncă; 

8.Decizie privind gestionarea deşeurilor; 
9.Instrucţiuni specifice de apărare îm-

potriva incendiilor; 
10.Planul de evacuare al asociaţiei; 
11.Planul de intervenţie al asociaţiei; 
12. Fişe instruire PSI; 
13.Alte documente cu caracter specific. 
Referitor la Ordinul nr. 163/2007, aşa cum 

precizam mai înainte, trebuie studiat în pro-
funzime şi aplicat întocmai deoarece aşa cum 
este stipulat la articolul 4, normele sunt obli-
gatorii pentru autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, pentru toate celelalte per-
soane juridice, precum şi pentru persoanele 
fizice aflate pe teritoriul României. 

În cele ce urmează vom prezenta o normă 
de bază din Ordinul nr. 163/2007 şi anume 
Organizarea activitătii de apărare împotriva 
incendiilor la locul de muncă. 

Organizarea activitatii de apărare împotriva 
incendiilor la locul de muncă, are ca scop 
asigurarea condiţiilor în care să permită 
salariaţilor ca pe baza instruirii şi cu mi-
jloacele tehnice pe care le au la dispoziţie, să 
acţioneze eficient pentru prevenirea şi 
stingerea incendiilor, evacuarea şi salvarea 
utilizatorilor construcţiei, evacuarea bunurilor 
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materiale, precum şi pentru înlăturarea efec-
telor distructive provocate în caz de incendii, 
explozii sau accidente tehnice. 

Prin loc de muncă, în înţelesul prevederilor 
ordinului 163/2007 se înţelege:  secţie, 
sector, hală, atelier de producţie, filială, punct 
de lucru şi altele asemenea; depozit de 
materii prime, materiale, produse finite com-
bustibile; ateliere de întreţinere, reparaţii, 
confecţionare, prestări de servicii, proiectare 
etc.; utilaj, echipament; laboratoare; 
magazie, raion sau stand de vânzare; sala 
de spectacole; unitate de alimentaţie publică; 
clădire sau spaţiu amenajat în clădire, având 
destinaţia de îngrijire a sănătăţii: spital, poli-
clinică, cabinet medical, farmacie etc; con-
strucţii pentru cazare-adapost bătrâni; 
compartiment, sector, departament adminis-
trativ funcţional, construcţie pentru birouri, cu 
destinaţie financiar-bancară. 
 Organizarea apărării împotriva in-
cendiilor la locul de muncă constă în: preve-
nirea incendiilor prin luarea în evidenţă a ma-
terialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă 
pericol de incendiu; organizarea intervenţiei 
de stingere a incendiilor; afişarea instrucţi-
unilor de apărare împotriva incendiilor; or-
ganizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării 
bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planu-
rilor de protecţie specifice şi prin menţinerea 
condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite; 
elaborarea documentelor specifice de in-
struire la locul de muncă, desfăşurarea pro-
priuzisă şi verificarea efectuării acesteia; 
marcarea pericolului de incendiu prin mon-
tarea indicatoarelor de securitate sau a altor 
inscripţii ori mijloace de atenţionare. 
 Planurile de protecţie împotriva in-
cendiilor sunt: 
• planul de evacuare a persoanelor; 
• planul de depozitare şi de evacuare a ma-

terialelor clasificate conform legii ca fiind 
periculoase; 

• planul de intervenţie. 
 Planurile de evacuare a persoanelor 
în caz de incendiu cuprind elementele difer-
enţiate în funcţie de tipul şi destinaţia con-

strucţiei şi de numărul persoanelor 
care se pot afla simultan în aceasta şi se 
intocmesc astfel: 
☻ pe nivel, dacă se află mai mult de 30 de 
persoane; 
☻pe încăperi, dacă în ele se afla cel puţin 
30 de persoane; 
☻pe încăperile destinate cazării, indiferent 
de numărul de locuri. 
 Planurile de evacuare se afişează pe 
fiecare nivel, pe căile de acces şi în locuri 
vizibile, astfel încât să poată fi cunoscute de 
către toate persoanele, iar în încăperi pe 
partea interioară a uşilor. 
 Planurile de evacuare se intocmesc 
pe baza schiţei nivelului sau a încăperii re-
spective. 
 Pe planurile de evacuare se indică lo-
cul mijloacelor tehnice de apărare împotriva 
incendiilor: stingătoare, hidranţi interiori, bu-
toane şi sisteme de alarmare şi alertare a 
incendiilor, posibilităţi de refugiu, precum şi 
interdicţia de a folosi lifturile în astfel de 
situaţii. 
 Planurile de depozitare şi de evacuare 
a materialelor clasificate conform legii ca fi-
ind periculoase se intocmesc pentru fiecare 
încăpere unde se află asemenea materiale. 
 Planurile de intervenţie se întocmesc 
pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de 
operativitate şi eficienţă a operaţiunilor de 
intervenţie în situaţii de urgenţă, potrivit legii. 
 În încheiere aş vrea să precizez că 
pentru toate casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor, începând de la conducere şi 
până la ultimul angajat, activitatea de 
apărare împotriva incendiilor este o condiţie 
esenţială pentru desfă-
şurarea în bune condiţiuni a 
sarcinilor de serviciu. 

Ing. Victor Carcale 
Director programe administrative  
la As. C.A.R.P. OMENIA Bucureşti 
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 Renunţarea la fumat este o acţi-
une extrem de benefică pentru organ-
ism indiferent de momentul din viaţă 
ales.  Chiar dacă istoricul persoanei 
este încărcat cu zeci de ani de fumat, 
oprirea acestui obicei scade riscul in-
stalarii bolilor grave sau a agravării ce-
lor existente.  
 Pentru reuşita acestei acţiuni 
este important să aveţi în vedere: 
 

Luarea deciziei  
de a renunţa la fumat 

 Singura persoana care poate lua 
decizia de a renunţa la fumat este fu-
mătorul însuşi. Cei din jur îl pot  sfătui, 
influenţa şi susţine, dar decizia este 
una personala şi de mare angajament. 
 

Cele mai frecvente motive  
care duc la hotărârea  
de a renunţa la fumat 

• Convingerea şi îngrijorarea că fu-
matul va duce la apariţia unor boli 
(adeseori după un episod de boală 
respiratorie severă: pneumonii, bron-
şite sau evenimente cardiovasculare 
grave: dureri în piept puternice, infarct 
de miocard). 
•Convingerea că avantajele renunţării 
sunt mai mari decât continuarea fu-
matului (avantajul financiar, scăderea 
consumului  de medicamente, a pe-
rioadelor de spitalizare). 
•Cunoaşterea experienţei unei per-
soane care a avut probleme de sănă-
tate serioase din cauza fumatului.  
•Interacţiunea cu persoane care au re-
nunţat la fumat şi pot convinge asupra 
modificărilor benefice ale organismului  
după oprirea fumatului (stare de bine 

psihică fără dependenţa de nicotină şi 
de gestul de a fuma, respiraţie şi perfor-
manţe fizice îmbunătăţite, miros şi gust 
recuperate). 
 

Stabilirea datei  
şi a unui plan de acţiune 

 Stabilirea datei pentru renunţarea 
la fumat este un pas important. Metoda 
de a renunţa depinde de personalitatea 
fiecărui fumător. Unii preferă să renunţe 
treptat, prin reducerea zilnică a număru-
lui de ţigări, alţii dintr-o dată. În practică 
s-a observat că metoda de renunţare cu 
cea mai mare reuşită este aceea de a 
renunţa complet, dintr-o dată. La data 
aleasă pentru renunţare, fumătorul 
poate încerca aceste sfaturi: 

• Renunţarea la toate ţ igările, 
brichetele, scrumierele din casă, 
maşină, birou. 

•Ocuparea întregului timpul liber pre-
ferabil cu activităţi fizice: plimbări pe jos, 
exerciţii fizice. 

•Evitarea pentru o perioadă a 
situaţiilor şi locurilor unde de regulă 
fuma mult: cafenele, întâlniri cu per-
soane fumătoare. 

•Reducerea sau evitarea alcoolului şi 
cafelei, eventual înlocuirea consumului 
de cafea cu cel de ceai în cantităţi foarte 
mari. 
 

Confruntarea  
simptomelor de sevraj 

 Hotărârea de a renunţa la fumat 
înseamnă şi asumarea unor modificări 
psihice şi fizice pentru perioada imediat 
următoare. Trebuie să ştim că ele o să 
apară, dar că putem trece peste ele şi 
după un timp vor dispărea. 
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 Simptomele sevrajului nicotinic, 
adică neplăcerile create de renunţarea 
la fumat, vor fi fizice dar mai ales de 
aspect mental.  
 Fumătorul asociază fumatul cu 
aproape toate activităţile şi chiar 
dacă se adoptă o terapie cu medica-
mente de substituţie a nicotinei, dorinţa 
de a fuma, continuă. Dar, aceste simp-
tome nu durează decât  4-5 zile şi apoi 
se diminuează. Se instalează la câteva 
ore după ultima ţigară şi se intensifică 
în timpul serii, trecerea acestui prag 
psihologic fiind foarte importantă. 
 

Mai pot apărea 
•Iritabilitate care durează în general 

2-4 saptamani.  
•Oboseală, lipsă de energie în gen-

eral 2-4 săptămâni; de aceea este bine 
de planificat momentul renunţării într-o 
perioadă ce poate fi prevăzută fără 
stresuri şi emoţii intense. 

•Tulburarea somnului durează în 
general o săptămâna; este de ajutor 
evitarea cafeinei din cafea şi băuturile 
acidulate. 

•Tuse cu expectoraţie şi secreţii 
nazale; durează câteva zile şi trebuie 
un aport suplimentar de lichide: apa, 
ceaiuri, sucuri naturale. 

•Dureri gastrice şi constipaţie timp 
de câteva săptămâni; trebuie adoptat 
un regim alimentar bogat în fructe şi 
legume. 

•Senzaţia de foame aproape con-
tinuă va dura 2-4 săptămâni; trebuie 
luate mese dese şi reduse cantitativ, 
insoţite de apa multă. 

•Nevoia de gestul de a fuma este 
mai frecventă în primele zile; se pot 
consuma seminţe, sticksuri ceea ce 
presupune gestul repetitiv de a duce 
ceva la gură. 
 Renunţarea la fumat nu este o 

sarcină uşoară, astfel încat suc-
cesul acţiunii merită recompensat, de 
aceea banii care altfel ar fi fost cheltuiţi 
pe ţigări e bine să fie ţinuţi separat şi 
cheltuiţi pe mici cadouri sau strânşi şi 
daţi pe o investiţie importantă ce o 
doreaţi de mult. 
 

Rezistenţa în timp 
 Aceasta este ultima şi cea mai 
importantă etapă a renunţării la fumat. 
 Poate cea mai periculoasă este 
dorinţa ce apare pe neaşteptat,  uneori 
la câteva luni sau chiar ani de la renun-
ţare. 
 

Iată cum am putea trece cu bine 
 prin aceste încercări 

•Nu uitaţi nici un moment motivele 
pentru care aţi renunţat şi beneficiile 
pentru sănătate, familie şi situaţia mate-
rială. 

•Nu vă lăsaţi înşelat de a fuma “o 
singură ţigară” pentru că poate duce la 
eşecul îndelungatului efort de a re-
nunţa. 

•Evitaţi alcoolul şi creşteţi astfel 
considerabil şansele de reuşită. 

•Asumaţi-vă renunţarea la fumat ca 
un proces îndelungat şi nu o acţiune 
imediată. 
 
 
 

Laura-Eleni 
Nedelescu 

Medic  
specialist 
geriatrie 

gerontologie 
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Cuvânt la Naşterea  
Preasfintei Stăpânei noastre,  
de Dumnezeu născătoarea  
şi pururea Fecioară Maria 
Nimic nu este mai bine întocmit în 

Sfânta Tradiţie decât serbările 
orânduite în cursul anului bisericesc 
întru cinstea Născătoare de Dumnezeu. 
Sfânta Fecioară Maria a fost aleasă a 
veni în lume să nască Mântuitorul 
nostru, fiind scara care a tras la cer pe 
cei de pe pământ. Este începutul 
bucuriei, vestitoarea mântuirii noastre, 
Ea este Fecioara cea prezisă de Isaia 
că va naşte Fiu al cărui nume este 
Emanoil, adică “cu noi este 
Dumnezeu”. 

Ea este chezaşul cel mai sigur al 
venirii Răscumpărătorului în lume. 
Astăzi uşile celor sterpe ale Anei şi 
Ioachim se deschid şi se naşte Maria 
cea mai cinstită decât Heruvimii şi mai 
slăvită fără asemănare decât Serafimii. 

Noi zmeriţii şi nevrednicii Tăi 
slujitori îţi cântăm: “de tine se bucură 
toată făptura, soborul îngeresc şi 
neamul omenesc”. În cererea noastră 
pururea să amintim Mieluşelului lui 
Dumnezeu, braţele care l-au purtat şi 
fără îndoială rugăciunile noastre vor fi 
primite. 

O r t o d o x i a  c r e ş t i n e a s c ă 
sărbătoreste P.S. Fecioarei Maria în 
fiecare an la 8 septembrie. Naşterea ei 
a umplut de bucurie pe părinţii săi 
Ioachim şi Ana, cerul şi pământul şi pe 
toată lumea din toate timpurile. 

Aceasta este Fecioara prezisă de 
profeţii vechiului testament. Fericitul 
Eromonim spune că fiecăruia dintre aleşi 
li s-a dat o parte din daruri iar Maria s-a 
inzestrat cu toată plinirea darurilor. Acest 
nume, MARIA cuprinde în sine iniţialele 
de la cinci mari nume de femei alese ale 
Vechiului Testament: 

M – Maria, sora lui Moise şi Aaron 
A – Abiga, femeia bogatului Naval 
R – Rahila, femeia patriarhului Iacob 
I – Iudita cea cu viţă sfântă din Vetil 
A – Ana, femeia stearpă a lui Elcana 

care prin rugaciune a născut pe Samuil 
Proorocul. 

P.S. Fecioară Maria, în Suflet, Trup 
şi Nume arată clar că întruneşte în Fiinţa 
Sa toate frumuseţile şi darurile minunate 
cu care Dumnezeu a înzestrat lumea 
cerească şi pe cea pământească. De 
aceea rugându-ne şi lăudând-O să 
zicem: “bucură-Te ceea ce eşti plină de 
Daruri Maria, Domnul este cu tine şi prin 
Tine cu noi!” 

Creşterea P.S. Fecioara Maria de 
către părinţii săi în învăţătură, umilinţă şi 
sfinţenia Domnului, dă pildă grăitoare 
tuturor părinţilor pentru a-şi creşte fiii şi 
fiicele lor în spiritul curat şi sfânt al 
ortodoxiei creştine. 

La mulţi ani celor cu nume  
Maria şi Marin! 

 

Preot Vasile Berlic, 
Vicepreşedinte  

la C.A.R.P. Roşiorii de Vede 
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•La nivel individual, cunoştintele sunt 
elemente ale proprietăţii private. În mod 
evident, şi aici avem de-a face cu 
bogaţi şi săraci. 
•Cunoştinţele şi cultura unui om cresc 
în raport direct nu cu acumularea lor, ci 
cu cât acesta împarte mai mult din ceea 
ce are semenilor săi. De altfel, este cel 
mai sigur mod de perpetuare. 
•A promova spiritul olimpic înseamnă a 
pleda pentru arenele de orice fel. Fie şi 
pentru simplu motiv că toţi cei care intră 
în ele sunt susceptibili de a suporta 
concurenţa. 
•Fiecare om are la îndemână posibili-
tatea de a minimaliza sau de a ignora 
tot ceea ce nu înţelege. 
•Vorbiţi, în toate ocaziile, frumos şi cu 
folos! Nu strică dantura. 
•O proastă gestiune a impunerii şi re-
spectării diversităţii poate să ducă, 
oricând, la impunerea uniformizării. 
•În mărinimia sa, Dumnezeu a oferit fie-
cărui om multe sanse prin care să-şi 
dovedească bunătatea. 
•Se mai întâmplă ca unii să doboare 
stejarul, pentru a ajunge la ghindă. 
•Dumnezeu nu cere nimic special de la 
noi. Ne cere, doar, să fim oameni. 
•Nostalgia, ca dorinţa de a revedea sau 
a reaminti cele trecute, este, prin defini-
ţie, un sentiment de tristete. Dar nu 
putem vorbi şi despre o nostalgie a 
tristeţilor din trecut. 
•De cele mai multe ori, prudenţa este 
un semn de înţelepciune. Dar, orice 

prudenţă exagerată poate duce fie 
la incapacitatea de a acţiona, fie la 
teamă sau laşitate. 
•Progresul social nu se datorează 
oamenilor indispensabili, ci oamenilor 
utili. 
•Aracul este un lucru foarte important, 
mai ales atunci când în spatele său se 
ascunde fragilitatea plantei agăţătoare. 
•Cine nu are puterea de a se mira nu 
mai are nici o sansă de a progresa. 
•Arta prin care adevarul gol este prezen-
tat ca fiind bine îmbrăcat se numeşte 
diplomaţie. 
•Crede şi nu cerceta! Aceasta nu în-
seamnă o dogma, cu condiţia ca să con-
vingă, nu să impună. 
•Cine are puterea de a-şi recunoaşte de-
fectele o are şi pe aceea de a recuno-
aşte calităţile celorlalţi. 
•Uneori, în demersurile sociale, şi 
oamenii pot fi utilizaţi în mod inadecvat. 
•Când criteriile de evaluare o iau razna, 
şi judecăţile de valoare ţin pasul cu ele. 
•Perseverenţa şi răbdarea se află printre 
ingredientele pe care la conţine orice 
reţetă a succesului. 
•Altruismul este puterea cu care ştim să 
ne ignorăm propriile interese, în fa-
voarea atenţiei acordate preocupărilor 
celor din jurul nostru. Când n-avem altă 
varianta, îl putem prezenta ca fiind pri-
oritar. 
•Dacă aş fi primit bani pentru toate lucru-
rile pe care nu le cunosc, aş fi fost unul 
dintre cei mai mari bogaţi ai lumii. 

Vorbe… Vorbe …. 
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 Inimosul preşedinte al C.A.R.P. Cugir, domnul Vistrian Blaga, şi-a vizitat 
membrii cu mare vechime în asociaţie dar şi în viaţă, pentru a le ura sănătate, 
rugându-i totodată să accepte o fotografie pentru revistă.  

Priviţi-i în haine de sărbătoare. 
Ne alăturăm urărilor şi le cântam “La Multi Ani!” 

ANIVERSARI 

Maria Mărginean 
97 de ani 

Membra CARP de 40 de ani 
Pensie de urmaş 350 lei 

Nicolae  Benea 
96 de ani 

Membru CARP de 38 de ani 
Pensie 1204 lei 

Veteran de război,  
deportat şi arestat 

Luiza Bina 
92 de ani 

Membra CARP de 35 de ani 
Pensie 1025 lei 

Maria Sabău 
90 de ani 

Membra CARP de 36 de ani 
Pensie de urmaş 500 lei 

Mariţa Drăgan 
89 de ani 

Membra CARP de 38 de ani 
Pensie 609 lei 

Maria Oprea 
89 de ani 

Membra CARP de 34 de ani 
Pensie 1167 lei 



1. Z.P. - Zimnicea 
Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor la care faceţi referire are 
personalitate juridică proprie. În Statut 
sunt prevăzute în mod explicit 
atribuţiile Adunării Generale, ale 
Consiliului Director şi ale Comisiei de 
Cenzori. Între două adunări generale, 
Consiliul Director ia hotărâri şi emite 
decizii în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare şi ale Statutului. 
Dacă au apărut noi legi după ultimele 
modificări şi completări ale Statutului, 
se aplică prevederile legilor. 

Nici un Consiliu Director nu se 
poate prevala de prevederile statutare 
dacă legea prevede altfel. 

Referitor la modul de acordare a 
ajutoarelor nerambursabile, Statutul 
prevede doar cadrul general iar 
Consiliul Director ia hotărâri, emite 
decizii sub formă de norme interne, 
proceduri, etc. în fiecare an, ţinând 
seama de evoluţia asociaţiei din anul 
anterior şi de strategia de dezvoltare 
pe termen scurt şi mediu. 

 

2. C.H.  - Bucureşti 
Manualul Asociaţiei Casa de 

Ajutor Reciproc a Pensionarilor, după 
cum autorii au precizat şi în 
“Argument”, este doar un ghid ce 
constituie un prim pas dintr-o serie de 
lucrări referitoare la acest tip de 
asociaţii care îşi propun modernizarea 
lor continuă. În ultimii 20 de ani, 
societatea s-a schimbat profund, iar 
cadrul legislativ naţional a cunoscut o 
evoluţie ascendentă, în mod deosebit 
după intrarea în Uniunea Europeană, 
or în asemenea condiţii este absolut 

necesar ca toate casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor să evolueze şi 
să se reinventeze în permanenţă oferind 
un exemplu de bune practici şi altor 
organizaţii de pensionari. 

 

3. C.G.  - Bârlad 
Vă recomandăm lucrarea 

“Contabilitatea în partidă dublă 
simplificată şi actualizată la persoanele 
juridice fară scop patrimonial” de Virginia 
Greceanu Cocoş, Editura Pro 
Universitaria, 2010 şi codul fiscal 
actualizat. 

 

4. D.H.; I.E.; A.M.; B.A. 
Asociaţiile C.A.R.P. afiliate la 

Federaţia Naţională “OMENIA” vor plăti 
contribuţia în contul C.E.C. Bank - 
Agenţia Alexandria, Bucureşti, Sector 5, 
RO72 CECE B502 30RO N254 6991. 

 

5. M.M. - Bucureşti 
Consiliul Director ales de adunarea 

generală, este format dintr-un număr 
impar de membri, 3, 5, 7 etc. în funcţie 
de numărul membrilor casei de ajutor 
reciproc a pensionarilor şi atribuţiuni. 

Adunarea generală pentru alegeri 
se informează obligatoriu despre 
prevederile legale, în speţă, cele 
stipulate de Legea 540/2002 şi Legea 
93/2009 privind condiţiile pe care trebuie 
să le îndeplinească membrii Consiliului 
Director pentru a fi aleşi. 

Membrii Consiliului Director ai casei 
de ajutor reciproc sunt pensionari. 

Contabilul şef şi secretarul C.A.R.P. 
nu pot face parte din Consiliul Director, 
fiind salariaţi, angajaţi prin concurs 

Răspundem cititorilor 
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conform legislaţiei naţionale în 
domeniu. 

6. C.C. Bucureşti 
Cu privire la sesizarea corupţiei  

autoritaţilor publice. 
Actul normativ care regle-

mentează problema măsurilor luate 
împotriva corupţiei personalului din 
autorităţile publice este Legea nr. 
188/1999 privind Statutul Funcţion-
arilor Publici. 

Capitolul VIII al actului normativ 
menţionat reglementeză sancţiunile 
disciplinare şi răspunderea funcţion-
arilor publici, stabilind inclusiv o pro-
cedură disciplinară detaliată.  

Prevederile legii, vizează, urmă-
toarele aspecte:  

-încălcarea de către funcţionarii 
publici, cu vonovăţie, a îndatoririlor 
de serviciu atrage răspunderea disci-
plinară, contravenţională, civilă sau 
penală, după caz; 

-orice persoană care se consid-
eră vătămată într-un drept al său sau   
într-un interes legitim se poate 
adresa instanţei judecătoreşti, în con-
diţiile legii, împotriva autorităţii sau 
instituţiei publice care a emis actul 
sau care a refuzat să rezolve cererea 
referitoare la un drept subiectiv sau 
la un interes legitim; în cazul în care 
acţiunea se admite şi se constată vi-
novaţia funcţionarului public, per-
soana respectivă va fi obligată la 
plata daunelor, solidar cu autoritatea 
sau instituţia publică. 

Principalele abateri disciplinare 
prevazute de lege la art. 72, alin.2: 

-întarzierea sistematică a efectu-
ării lucrărilor; 
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-neglijenţa repetată în rezol-
varea lucrărilor; 

-absenţe nemotivate de la serviciu; 
-nerespectarea în mod repetat a 

programului de lucru; 
-intervenţiile sau stăruinţele pentru 

soluţionarea unor cereri în afara cadru-
lui legal; 

-manifestări care aduc atingere 
prestigiului autorităţii sau instituţiei pub-
lice în care îşi desfăţoară activitatea; 

-desfăşurarea în timpul programu-
lui de lucru au unor activităţi cu caracter 
politic; 

-refuzul de a îndeplini atribuţiile de 
serviciu; 

-încălcarea prevederilor legale 
referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, 
conflicte de interese şi interdicţii stabilite 
prin lege pentru funcţionarii publici; 

-alte fapte prevăzute ca abateri dis-
ciplinare în actele normative speciale; 

Sancţiunile disciplinare ce pot fi ap-
licate funcţionarilor publici: 

-mustrare scrisă; 
-diminuarea drepturilor salariale cu 

5-20% pe o perioada de până la 3 luni; 
-suspendarea dreptului de avan-

sare în gradele de salarizare sau, după 
caz, de promovare în funcţia publică pe 
o perioada de 1 la 3 ani; 

-retrogradarea în treptele de salari-
zare sau retrogradarea în funcţia pub-
lică pe o perioada de până la un an; 

-destituirea din funcţia publică. 
 


