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FEDERATIA NATIONALA „OMENIA” A C.A.R.P.-urilor din ROMANIA
Nr. 259 din 17.02.2011

STRATEGIA
(PROGRAMUL DE ACTIVITATE)

FEDERAŢIEI NAŢIONALE “OMENIA” A C.A.R.P.-urilor din ROMÂNIA
pentru perioada 2011 - 2015

-extras-
OBIECTIVE
I. Consolidarea instituţională şi structurală a Federaţiei Naţionale “OMENIA”.
II. Perfecţionarea activităţii de creditare, de acordare a ajutoarelor nerambursabile şi a

ajutoarelor de deces.
III. Dezvoltarea relaţiilor instituţionale cu organismele legislative, ale administraţiei publice

centrale şi locale pentru promovarea şi susţinerea proiectelor legislative care fac referire la
drepturile membrilor  Federaţiei, persoane de vârsta a treia.

IV. Realizarea, cu fonduri nerambursabile, de către asociaţiile c.a.r.p. afiliate a obiectivelor,
proiectelor şi programelor de asistenţă socială şi medicală la domiciliu şi în instituţii proprii.

V. Diversificarea de către asociaţiile c.a.r.p. afiliate a activităţilor cultural-recreative, de socializare
şi consiliere psihosocială pentru persoane vârstnice.

VI. Dezvoltarea comunicării conducerii Federaţiei cu organizaţiile de pensionari din ţară şi
străinătate, cu societatea civilă şi mass-media.

VII. Dezvoltarea activităţilor de ajutorare a persoanelor vârstnice pe bază de voluntariat.
VIII. Dezvoltarea unor forme ale economiei sociale specifice asociaţiilor Case de Ajutor Reciproc

ale Pensionarilor.

PLAN DE ACTIUNE
I. Activităţi pentru întărirea şi dezvoltarea instituţională a Federaţiei Naţionale
1. Consolidarea filialelor judeţene, continuarea atragerii altor asociaţii de pensionari la Federatie,

înfiinţarea de noi asociaţii c.a.r.p. în oraşe şi comune mari, astfel încât să cuprindem toate judeţele ţării.
Deschiderea de către asociaţiile c.a.r.p. a unor sucursale şi puncte de lucru în localităţi limitrofe celei de
reşedinţă.

2. Perfecţionarea pregătirii resurselor umane din asociaţiile membre prin:
- înfiinţarea unui centru de perfecţionare a pregătirii;
- atragerea de fonduri europene nerambursabile pentru pregătirea resursei umane;
- atragerea de fonduri guvernamentale;
- participarea la toate formele de pregătire organizate de/prin Ministerul Muncii, Familiei,

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice;
- participarea la diferite forme de pregătire, a resursei umane, puse la dipoziţie de alte

organizaţii neguvernamentale;
- constituirea unui grup de voluntari cu pregătire şi experienţă în domeniul managementului,

contabilităţii, resurselor umane, asistenţei sociale şi medicale care să participe la pregătirea
personalului ales şi a salariaţilor.

3. Realizarea cu fonduri europene sub coordonarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale
şi Persoanelor Vârstnice, împreună cu Fundaţia Bernard Brunhes Internaţional şi Fundaţia pentru
Dezvoltarea Societăţii Civile, a două cercetări sociologice pe temele:

a) Economia socială – model inovator pentru promovarea incluziunii active a grupurilor vulnerabile;
b) Promovarea economiei sociale în România  prin cercetare, educaţie şi formare profesională la

standarde europene.
4. Înfiinţarea editurii “Omenia” prin care se vor publica lucrările şi materialele publicitare ale

Federaţiei şi ale asociaţiilor membre.
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5. Organizarea de schimburi de experienţă, simpozioane, pe zone geografice, pentru creşterea
eficienţei prin reducerea costurilor şi a timpului care se consumă cu deplasările.

6. Încheierea unor noi înţelegeri şi protocoale cu celelalte asociaţii şi organizaţii naţionale
reprezentative de pensionari, afiliate sau neafiliate la Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, pentru:

6.1 Recuperarea patrimoniului fostului UGSR;
6.2  Elaborarea şi promovarea către instituţiile şi demnitarii cu drept de iniţiativă legislativă a unor

propuneri de proiecte de legi şi acte normative care susţin interesele persoanelor vârstnice;
6.3 Desfăşurarea în comun a unor acţiuni cu caracter socio-economic în sprijinul persoanelor

vârstnice;
6.4 Crearea de comisii pe specialităţi care să funcţioneze în baza unor programe stabilite de

comun acord;
6.5 Organizarea de simpozioane, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire cu/şi pentru

conducerile organizaţiilor de pensionari şi personalul tehnic al acestora;
6.6 Desfăşurarea în comun a unor activităţi aniversare, omagiale, comemorative, în capitală şi în

ţară.
7. Editarea lucrării Managementul Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor pentru a veni

în sprijinul Consiliului Director, Comisiei de Cenzori, serviciilor de contabilitate şi de asistenţă socială, în
organizarea judicioasă a activităţilor asociaţiilor.

8. Editarea monografiei Federaţiei Naţionale “Omenia” a Caselor de Ajutor Reciproc ale
Pensionarilor din România.

9. Continuarea editării revistei “OMENIA”, publicaţie trimestrială a Federaţiei Naţionale “OMENIA”
care să devină principalul motor al schimburilor de experienţă între asociaţiile c.a.r.p. afiliate si să
răspundă nevoilor de informare - documentare a acestora.

10. Acordarea Diplomei de Excelenţă, a Diplomei de Onoare şi a Diplomei Aniversare asociaţiilor
c.a.r.p. afiliate, membrilor Biroului Permanent, Comitetului Director, Preşedintilor filialelor şi asociaţiilor
c.a.r.p. , consilierilor, contabililor şefi şi cenzorilor, personalităţilor şi unor membri cu merite deosebite în
activitate, la o anumită vechime, cu prilejul retragerii din activitate sau a unor momente aniversare.

11. Acordarea diplomei şi a plachetei de “Partener de onoare” instituţiilor, organizaţiilor şi agenţilor
economici care prin activităţile lor susţin în mod deosebit activitatea Federaţiei Naţionale “OMENIA” şi a
membrilor afiliaţi ai acesteia.

12. Menţinerea permanentă de către filialele judeţene şi asociaţiile c.a.r.p. a unor relaţii de
informare reciprocă cu Poliţia Comunitară şi de Proximitate pentru prevenirea faptelor infracţionale la
adresa vârstnicilor.

13. Dezvoltarea parteneriatelor între Federaţie, filialele judeţene şi asociaţiile membre, cu
Societatea Naţională de Cruce Roşie şi Filialele Judeţene de Cruce Roşie în beneficiul persoanelor
vârstnice aflate în risc social sau în alte situaţii de vulnerabilitate.

14. Realizarea unei grile de programe adecvate pentru postul de televiziune online “Omenia Tv”
care să reflecte preocupările asociaţiilor membre pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor, persoane
vârstnice.

15. Organizarea de către Federaţia Naţionala “OMENIA” a unor conferinţe de presă cu prilejul unor
evenimente importante la care să fie prezentate problemele asociaţiilor membre şi activităţile de protecţie
socială ale acestora şi care vizează persoanele vârstnice.

16. Mediatizarea prin posturile de radio şi televiziune centrale şi locale în regim de campanie
socială, conform aprobării Consiliului Naţional al Audiovizualului, precum şi prin presa scrisă a acţiunilor
şi activităţilor desfăşurate de Federaţia Naţionala “OMENIA”, filiale şi asociaţii, pentru protecţia socială a
membrilor, persoane de vârsta a treia.

17. Actualizarea permanentă a site-ului Federaţiei Naţionale “OMENIA”, care să prezinte
preocupările acesteia şi a asociaţiilor membre. Consilierea asociaţiilor membre pentru crearea propriilor
site-uri.

18. Participarea la festivalurile organizaţiilor neguvernamentale şi la alte activităţi organizate de
acestea.
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II. Perfecţionarea activităţii de creditare (ajutoare rambursabile) şi de acordare a ajutoarelor
nerambursabile şi a ajutoarelor de deces

1. Informatizarea activităţii structurilor de creditare în asociaţiile membre.
2. Îmbunătăţirea calităţii documentelor utilizate în structurile de creditare.
3. Identificarea de noi produse de creditare în funcţie de solicitările membrilor, evoluţia pieţei

financiare în România şi posibilităţile fiecărei asociaţii c.a.r.p.
4. Furnizarea oportună şi într-o formă accesibilă de informaţii precontractuale membrilor asociaţiilor

c.a.r.p.
5. Elaborarea de proceduri, norme interne de lucru pentru departamentele (serviciile), birourile care

desfăşoară activităţi de creditare.
6. Organizarea de schimburi de experienţă în interiorul Federaţiei precum şi cu alte instituţii

financiare nebancare pe probleme privind folosirea instrumentelor moderne de evidenţă lucru şi
comunicare în operaţiunile de creditare.

III. Dezvoltarea relaţiilor instituţionale cu organismele legislative, ale administraţiei publice
centrale şi locale, pentru promovarea şi susţinerea proiectelor legislative care fac referire la
drepturile membrilor Federaţiei, persoane de vârsta a treia

1. Intervenţie la instituţiile îndrituite pentru promovarea unor acte normative prin care UGSR nou
constituită să intre în posesia patrimoniului fostului UGSR.

2. Participarea la şedinţele de lucru ale comisiilor parlamentare care dezbat legislaţia cu privire la
persoanele vârstnice, sau organizaţiile acestora, şi susţinerea propunerilor primite de la asociaţiile
membre. Promovarea propunerilor Federaţiei pentru îmbunătăţirea legislaţiei, referitoare la persoanele
vârstnice, către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale,
Guvern şi Parlament.

3. Consolidarea relaţiilor de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru:
3.1 Participarea la elaborarea cadrului legislativ în domeniu;
3.2 Participarea în grupurile de lucru tematice organizate de Ministerul Muncii, Familiei şi

Protecţiei Sociale, care vizează viaţa pensionarilor;
3.3 Obţinerea unor drepturi, referitoare la grupele de muncă şi vechimea în muncă, ale

pensionarilor;
3.4 Cooptarea pensionarilor, pe principiul competenţei şi experienţei, în anumite organisme

colective, structuri în care îşi pot aduce contribuţia;
4. Continuarea dialogului oficial, direct, cu Ministerul Sănătăţii pentru cunoaşterea iniţiativelor

legislative ale acestuia, care vizează persoanele vârstnice, şi participarea cu propriile propuneri la
elaborarea acestora, pentru:

4.1 Înfiinţarea unor secţii de geriatrie în unităţile spitaliceşti existente pentru tratarea
corespunzătoare a persoanelor de vârsta a treia, cu afecţiuni specifice generaţiei.

4.2 Înfiinţarea de cămine pentru bătrâni şi identificarea membrilor persoane singure, aflate în risc
social, pentru a fi luate în evidenţă şi a fi instituţionalizate.

4.3 Stabilirea unor preţuri decente la medicamentele destinate afecţiunilor specifice persoanelor
de vârsta a treia.

4.4 Stabilirea unor preţuri şi tarife modice pentru persoanele vârstnice, cu venituri mici, la unităţile
de tratament şi recuperare din structura ministerului, care sunt finanţate din bani publici.

IV. Realizarea cu fonduri nerambursabile, de către asociaţiile c.a.r.p. afiliate, a obiectivelor
şi proiectelor de asistenţă socială şi medicală la domiciliu prin servicii şi instituţii proprii

1. Iniţierea de proiecte cu fonduri nerambursabile obţinute din partea unor organizaţii
internaţionale, administraţiei centrale şi locale, pentru realizarea unor obiective destinate membrilor
asociaţiilor c.a.r.p., persoane de vârsta a treia cu probleme sociale şi de sănătate (cămine pentru bătrâni,
cantine sociale, centre de zi etc.).
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2. Consilierea asociaţiilor c.a.r.p. în întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi derularea unor
proiecte de asistenţă socială a persoanelor vârstnice, cu fonduri nerambursabile.

3. Organizarea de campanii sociale şi campanii umanitare de strângere de fonduri pentru
ajutorarea vârstnicilor cu venituri mici, aflaţi în risc social sau de sănătate, precum şi a celor afectaţi de
calamităţile naturale.

V. Activităţi pentru socializare şi participare la viaţa socio-culturală a persoanelor de vârsta
a treia.

1. Încheierea unor înţelegeri cu Ministerul Culturii şi Cultelor şi instituţiile coordonate de acesta
pentru acordarea de facilităţi persoanelor de vârsta a treia, în instituţiile de cultură şi de artă din tară,
reprezentând:

1.1 Acces gratuit sau la tarife reduse în spaţiile publice ale instituţiilor de cultură şi artă pentru
activităţile organizate, conduse sau desfăşurate de asociaţiile c.a.r.p.;

1.2 Bilete cu preţ redus sau gratuite la spectacole;
1.3 Acces la muzeele din organica sa la tarife reduse pentru grupuri organizate de pensionari;
1.4 Acces preferenţial la spectacole organizate sub egida instituţiilor acestuia;
1.5 Acordarea de invitaţii la activităţi aniversare, commemorative, etc.
2. Continuarea demersurilor pentru încheierea unui memorandum, parteneriat, cu Patriarhia

Română şi Mitropolia Basarabiei autonomă şi de stil vechi şi Exarhat al Plaiurilor pentru:
2.1 Realizarea unei colaborări fructuoase cu sectorul Social Filantropic, sectorul Cultural, sectorul

Centre Sociale, sectorul Pelerinaje şi postul de radio şi televiziune Trinitas;
2.2 Strângerea de ajutoare de către fiecare asociaţie c.a.r.p. după posibilităţile şi bunăvoinţa

membrilor pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului;
3. Încheierea de către asociaţiile c.a.r.p. a unor înţelegeri, protocoale, parteneriate cu biserica

ortodoxă şi cu reprezentanţii altor culte, în acelaşi scop, al îmbunătăţirii calităţii vieţii membrilor noştri.

VI. Dezvoltarea comunicării conducerii Federaţiei cu organizaţiile reprezentative de
pensionari din tară şi străinătate, cu societatea civilă şi mass – media

1. Participarea constructivă la şedinţele Comisiei Permanante a Consiliului Naţional al Persoanelor
Vârstnice, ale consiliilor judeţene ale Persoanelor Vârstnice şi ale comisiilor de Dialog Civic pentru
problemele Persoanelor Vârstnice de pe lângă prefecturi.

2. Dezvoltarea schimbului de informaţii cu organizaţiile de pensionari din tară şi din străinătate, prin
utilizarea internetului, iar după identificarea obiectivelor şi interesului comun iniţierea de contacte directe.

3. Prezentarea în mass-media a celor mai stringente probleme cu care se confruntă membrii
Federaţiei.

4. Participarea la activităţile internaţionale desfăşurate de organizaţiile de pensionari sau de
organismele comunităţii europene, la care cheltuielile sunt asigurate de către acestea;

VII. Activităţi de ajutorare a persoanelor vârstnice pe bază de voluntariat
1. Informarea asociaţiilor membre privind cadrul european şi naţional de desfăşurare a activităţii pe

bază de voluntariat.
2. Participarea la activităţile organizate de administraţia publică centrală şi locală, de ONG-uri,

dedicate Anului 2011 – Anul European al Voluntariatului.
3. Desfăşurarea de activităţi în sprijinul persoanelor vârstnice cu folosirea voluntarilor tineri şi

vârstnici:
- campanii umanitare,
- campanii sociale,
- campanii de strângere de fonduri, cu dedicaţie, pentru realizarea de obiective sociale,
- organizarea de evenimente caritabile;
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4. Informări anuale privind impactul social şi eficienţa activităţilor desfăşurate pe bază de
voluntariat.

VIII. Dezvoltarea unor forme ale economiei sociale în asociaţiile membre
1. Informarea asociaţiilor membre prin mijloacele mass-media proprii despre formele de dezvoltare

ale economiei sociale în ţările membre ale Uniunii Europene şi în România.
2. Organizarea de schimburi de experienţă, mese rotunde, privind formele de dezvoltare ale

economiei sociale în asociaţiile Case de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor.
3. Prezentarea prin mijloacele media proprii a rezultatelor cercetărilor sociologice desfăşurate în

Federaţie în scopul dezvoltării unor forme viabile de economie de piaţă.

IX. Activitatea organizatorică şi economico-financiară
1. Activităţi organizatorice

- Şedinţele Biroului Permanent
- Şedinţele Comitetului Director
- Consiliul Naţional al Federaţiei Naţionale “OMENIA”
- Congresul Naţional al Federaţiei Naţionale “OMENIA”

2. Activităţi economico-financiare
2.1 Stabilirea contribuţiei asociaţiilor c.a.r.p. afiliate la Federaţia Naţionala “OMENIA” pentru

perioada 2011-2015.
2.2 Identificarea de fonduri nerambursabile necesare finanţării unor activităţi ale Federaţiei

Naţionale “OMENIA” pentru:
- plata colaboratorilor la revista “OMENIA” şi ai postului de televiziune “Omenia Tv”;
- organizarea unor schimburi de experienţă şi cursuri de perfecţionare.

2.3 Elaborarea anual a proiectului de buget şi prezentarea spre aprobare Consiliului Naţional şi
respectiv Congresului Naţional.

3. Verificarea modului de aplicare şi respectare a actelor normative în vigoare în domeniul
financiar-contabil, a realizării bugetului de venituri şi cheltuieli şi prezentarea raportului cu constatările
rezultate.

4. Modificarea Statutului Federaţiei Naţionale “OMENIA” în conformitate cu noul cadru legislativ
european şi naţional, împărţirea teritorial administrativă şi aspiraţiile membrilor Federaţiei.

Preşedintele Federaţiei Naţionale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România
Ing. Gheorghe Chioaru
Secretar general
Ec. Giorgică Bădărău


