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ACTUL CONSTITUTIV
şi

STATUTUL
FEDERATIEI NATIONALE “OMENIA”
A CASELOR DE AJUTOR RECIPROC

ALE PENSIONARILOR
DIN ROMANIA

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art.1 (1) - Federatia Nationala „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania este un
organism reprezentativ, consultativ, de interes public, autonom, neguvernamental, nepolitic, avand ca scop
perfectionarea activitatilor desfasurate de C.A.R.P. pentru intrajutorarea si protectia sociala a membrilor,
apararea intereselor acestora in raporturile cu autoritatile publice, respectarea si acordarea drepturilor prevazute
in Constitutia si legile tarii.
(2) – Denumirea Federatiei este: Federatia Nationala „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale
Pensionarilor din Romania.
(3) In documente se poate folosi abrevierea: Federatia Nationala „OMENIA” sau F.N. OMENIA a C.A.R.P.
(4)Insemnele Federatiei sunt urmatoarele:

-emblema: cerc galben cu tricolorul in partea superioara, vulturul cu cruce pe fond falben, pe scutul de pe
vultur 2 maini care simbolizeaza intrajutorarea, inscrisul FEDERATIA NATIONALA OMENIA A CASELOR
DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR, de culoare albastra pe fond alb;

-drapelul: format 1,5 m x 1,0 m din panza de matase albastra, cu franjuri si 2 ciucuri, avand emblema pe
mijloc, cu hampa din lemn.

I. ACTUL CONSTITUTIV şi STATUTUL  JURIDIC

Art.2 - Federatia Nationala “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania este o
persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, de intrajutorare si protectie sociala.
Art.3 - Federatia Nationala “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania a luat
fiinta prin afilierea C.A.R.P. din tara la data de 24 septembrie 1990 in baza prevederilor art. 37 din Constitutia
Romaniei si are personalitate juridica prin Sentinta Civila nr. 2220/1990 a Judecatoriei Sectorului 1, Bucuresti.
Art.4 – La Federatia Nationala „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania poate
adera ca membru orice Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din tara sau filiala judeteana, precum si alte
organizatii ale pensionarilor care respecta prevederile O.G. 26 / 30.01.2000 si a legii 246 / 18.07.2005 cu privire
la asociatii si fundatii si recunosc statutul Federatiei, pe baza adeziunii de aderare.
Art.5 – Federatia are filiale judetene precum si in Sectoarele Municipiului Bucuresti care functioneaza pe baza
prezentului Act Constitutiv şi Statut.
Art.6 – Federatia Nationala „OMENIA” a C.A.R.P. din Romania, in structura sa de organizare si functionare,
trebuie sa aiba in componenta cel putin 20 de filiale judetene si minimum 75000 de membri in evidenta
C.A.R.P. pentru a fi o Federatie reprezentativa la nivel national, conform prevederilor  art. 23 din Legea
502/2004.
Art.7 (1) Unitatea de baza a Federatiei Nationale „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc  ale Pensionarilor
din Romania este Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor care functioneaza pe baza de statut propriu si este
inregistrata ca persoana juridica conform Legii nr. 502/2004.
(2) O filiala judeteana se constituie cu cel putin 2 C.A.R.P. componente.
Art.8 - Federatia Nationala „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România faciliteaza
colaborarea si sprijina Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor afiliate, pastrand autonomia acestora,
precum si statutele proprii si principiile de organizare si functionare, conform legii.
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II. SEDIUL

Art.9 – Sediul central al Federatiei Nationale „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din
Romania este in Municipiul Bucuresti, Str. Amurgului, Nr. 53, Sector 5, în temeiul contractului de comodat
atestat de avocat sub nr. 90 din 25.05.2007 si poate fi schimbat, in functie de necesitati, in alt oras prin hotarare
a Congresului National.

III. DURATA

Art.10 - Federatia Nationala „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania se
constituie pe perioada nelimitata.

CAPITOLUL II

OBIECTIVELE DE ACTIVITATI ALE FEDERATIEI

Art.11 - Federatia Nationala „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania are
urmatoarele obiective:
a.) Reprezentarea asociatiilor membre in fata autoritatilor publice si de stat.
b.) Promovarea intereselor membrilor C.A.R.P. in fata autoritatilor locale sau centrale, inclusiv prin sprijinirea

de initiative politice, legislative sau guvernamentale ce vizeaza interesele varstei a treia.
c.) Delegarea reprezentantilor in organismele institutiilor de stat prevazute de Lege, care au atributii vizand

interesele pensionarilor, initierea masurilor de promovare si protectie sociala a membrilor C.A.R.P. afiliate.
d.) Asigurarea colaborarii si intrajutorarii Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor prin organizarea unor

perfectionari, consultari, dezbateri, simpozioane temetice, schimburi de experienta la nivel national si regional.
e.) Colaborarea cu O.N.G. din tara si strainatate in folosul Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor.
f.) Promovarea afilierii la organizatiile, asociatiile sau fundatiile internationale de profil in sprijinul solidaritatii

intre generatii.
g.) Organizarea si tinerea evidentei centralizate a membrilor Federatiei.

CAPITOLUL  III

CU PRIVIRE LA MEMBRII FEDERATIEI

Art.12 – Pot fi membri ai Federatiei Nationale „OMENIA”, Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din
Romania sau filialele judetene ale Federatiei.
Art.13 – Primirea de membri in Federatie se face pe baza de adeziuni scrise, aprobate de Biroul Permanent al
Federatiei.
Art.14. – Drepturile membrilor Federatiei:
a.) Sa participe cu drept de vot la lucrarile Congreselor Nationale prin reprezentanti si la adoptarea de hotarari.
b.) Sa prezinte candidati si sa faca parte din organele de conducere ale Federatiei.
c.) Sa faca propuneri de imbunatatire a legislatiei privind interesele membrilor C.A.R.P.
d.) Sa beneficieze de sprijinul Federatiei in solutionarea si lamurirea unor probleme economico-sociale si
legislative.
e.) Sa fie reprezentati de catre Federatie in relatiile cu organele centrale ale Statului si asociatiile centrale ale
pensionarilor.
f.) Sa stabileasca si sa dezvolte relatii de colaborare cu asociatii similare ale pensionarilor si varstnicilor din alte
tari.
g.) Sa fie informati permanent asupra oricaror hotarari si actiuni ale Federatiei.
h.) Sa solicite rezolvarea unor probleme curente ale C.A.R.P. la nivel central de catre reprezentantii permanenti
ai Federatiei.
Art.15. – Indatoririle membrilor Federatiei sunt:
a.) Sa respecte hotararile stabilite si deciziile luate de Congresele Nationale si Consiliul National al Federatiei.
b.) Sa participe prin delegati la Congresele Nationale si la Consiliul National al Federatiei.
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c.) Sa informeze conducerea Federatiei cu unele aspecte privind problemele cu care se confrunta.
d.) Sa patricipe la efectuarea unor studii si analize de interes general, elaborand unele propuneri privind
cresterea eficientei C.A.R.P. in folosul pensionarilor.
e.) Sa plateasca contributia anuala stabilita de Comitetul Director, la termenele stabilite.
Art.16. – Calitatea de membru al Federatiei se obtine din momentul confirmarii adeziunii de afiliere de catre
Biroul Permanent.
Art.17. – Calitatea de membru al Federatiei inceteaza:
a.) in cazul renuntarii in scris la calitatea de membru.
b.) in cazul comiterii unor abateri statutare.
c.) in cazul neplatii contributiei cel mult un an.

CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICA A FEDERATIEI NATIONALE „OMENIA” A CASELOR DE AJUTOR
RECIPROC ALE PENSIONARILOR DIN ROMANIA

Art.18. – Federatia Nationala „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din Romania se
constitue pe criterii teritoriale, unitatea de baza fiind C.A.R.P.-urile afiliate si constituite in filiale judetene.
Structura organizatorica, atributiile si responsabilitatile fiecarei filiale judetene se realizeaza prin prezentul
Statut.
Art.19. – Organele de conducere si control ale Federatiei Nationale „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc
ale Pensionarilor din Romania sunt:
a.) Congresul National al reprezentantilor C.A.R.P.–urilor din Romania
b.) Consiliul National
c.) Comitetul Director
d.) Biroul Permanent
e.) Comisia de Cenzori
Art.20. – Congresul National este forul de conducere al Federatiei Nationale „OMENIA” a C.A.R.P.  care se
intruneste o data la 4 ani si ori de cate ori este nevoie la cererea a 1/2 din C.A.R.P.–urile afiliate si are
urmatoarele atributii:
- Aproba Statutul si modificarile la statut propuse de delegati.
- Aproba raportul de activitate al Consiliului National si al Comisiei de Cenzori.
- Dezbate problemele ridicate de delegati, reprezentanti ai C.A.R.P. si adopta hotarari cu majoritate de voturi cu
prezenta a minimum 2/3 din numarul total al delegatilor.
- Aproba programul de perspectiva cu obiective de interes general pentru etapa urmatoare.
- Stabileste numarul membrilor Consiliului National dintre delegatiile C.A.R.P. membre, cu adeziuni de
inscriere la data Congresului, îi alege nominal prin vot simplu al membrilor Congresului si îi revoca pe acestia
cand se abat de la prevederile Statutului sau comit acte care contravin bunei functionari a Federatiei.
- Aproba componenta numerica a Comitetului Director, a Comisiei de Cenzori si a Biroului Permanent ale
Federatiei in functie de nevoile reale de reprezentare a intereselor pensionarilor si membrilor C.A.R.P. din
Federatie.
- Alege Presedintele Federatiei.
- Stabileste componenta nominala si alege Comisia de Cenzori.
Art.21. – Consiliul National se intruneste o data pe an, este format din presedintii filialelor judetene si ale
C.A.R.P.-urilor afiliate si alti delegati alesi si are urmatoarele atributii:
- alege prin votul simplu exprimat al membrilor sai Comitetul Director si Biroul Permanent, in componenta
nominala si îi revoca pe acestia in cazul in care, prin activitatea lor, se incalca principiile si bunul mers al
activitatii Federatiei, ori cand acestia nu isi indeplinesc sarcinile primite.
- aproba afilierea Federatiei la organizatiile internationale.
- aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli al Federatiei.
- aproba planul de investitii si dezvoltare.
- aproba organigrama de functionare a Comitetului Director  si a Biroului Permanent.
- convoaca Congresul National conform art 20.
- stabileste cuantumul contributiei C.A.R.P.-urilor membre la bugetul Federatiei.
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- aproba activitatea si descarca de gestiune Comitetul Director.

Art.22. – Comitetul Director se intruneste de 4 ori pe an, este ales de Consiliul National si are urmatoarele
atributii:
- Colaboreaza cu alte organizatii, asociatii si organizatii neguvernamentale interne si internationale, propune
afilierea sau fuzionarea cu acestea.
- Prezinta anual raport de activitate si executia bugetului de venituri si cheltuieli in Consiliul National.
- Reprezinta Federatia in relatiile cu organismele publice.
- Stabileste statutul cadru de organizare si functionare a filialelor judetene ale C.A.R.P.
- Organizeaza perfectionari, dezbateri, schimburi de experienta intre C.A.R.P.-uri.
- Organizeaza activitati comune de intrajutorare intre C.A.R.P.
- Stabileste si aproba indemnizatiile lunare pentru membrii Biroului Permanent.
- Urmareste infaptuirea masurilor stabilite de Congresul National si Consiliul National.
Art.23. – Biroul Permanent este constituit din Presedintele Federatiei, Primvicepresedintii si Vicepresedintii
Federatiei.
Se intruneste o data pe luna si are urmatoarele atributii:
- Intreprinde masuri de infaptuire a obiectivelor Federatiei si ale Consiliului National si Comitetului Director.
- Raspunde de executarea bugetului de venituri si cheltuieli.
- Asigura si rezolva solicitarile C.A.R.P. in relatiile cu organismele publice.
- Participa la actiunile de interes ale C.A.R.P.-urilor initiate de organele statului.
- Rezolva si alte probleme curente necesare bunei desfasurari a activitatii Federatiei.
- Numeste Secretarul General la propunerea Presedintelui Federatiei.
- Controleaza activitatea Secretariatului general, aproba organigrama de functionare, componenta nominala si
nivelul de salarizare a componentilor acestuia, conform legii.
- Prezinta trimestrial rapoarte in fata Comitetului Director.
- Aproba afilierea la Federatie a C.A.R.P. care nu sunt membre.
- Initiaza propuneri privind imbunatatirea activitatii Federatiei in sprijinul C.A.R.P.
- Elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare al filialelor judetene.
- Pregateste si convoaca trimestrial sedintele Comitetului Director.
Art.24. – Presedintele Federatiei are urmatoarele drepturi si indatoriri:
- Reprezinta Federatia in raporturile cu organele de stat si organizatiile similare, cu mass-media din tara si
strainatate.
- Conduce si coordoneaza activitatea Consiliului National, Comitetului Director si Biroului Permanent.
- Conduce si coordoneaza activitatea Secretariatului General.
- Asigura legatura permanenta a Federatiei cu ministerele, Casa Nationala de Sanatate, Casa Nationala de
Pensii, comisiile Parlamentului, etc.
- Este ordonator principal de credite.
- Intocmeste si propune modificari si completari ale statutului si regulamentelor de functionare ale Federatiei.
- Urmareste evidenta datelor furnizate de C.A.R.P.-urile membre si intocmeste situatii sintetice pentru membrii
C.A.R.P.- urilor.
- Propune persoane reprezentative din Federatie pentru functii si demnitati in cadrul Casei Nationale de
Sanatate, Casei Nationale de Pensii, alte structuri consultative ale statului, precum si delegaţii in cadrul
reuniunilor, simpozioanelor, congreselor, conferintelor organizate la nivel central sau local, in tara sau
strainatate.
- Prezinta rapoarte de activitate trimestriale, anuale si la patru ani, pentru toate organele de conducere ale
Federatiei pe care le coordoneaza si conduce
- In exercitarea atributiilor sale emite dispozitii, decizii, sanctiuni sau propuneri de evidentiere si premiere.
Art.25. – Controlul financiar intern al Federatiei Nationale “OMENIA” a C.A.R.P. din Romania este asigurat de
Comisia de cenzori, aleasa la patru ani de Congresul National, dintr-un numar impar de membri;
a.) Membrii Consiliului National de Conducere nu pot fi membri ai Comisiei de Cenzori.
b.) In Comisia de Cenzori se aleg persoane de specialitate din domeniul financiar – contabili, economisti, si
contabili experti autorizati in conditiile legii.
c.) Atributiile Comisiei de Cenzori sunt:
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- verifica modul in care se administreaza patrimoniul si se realizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al
Federatiei;
- urmareste aplicarea si respectarea legislatiei financiar – contabile in vigoare;
- intocmeste rapoarte de verificare prezentand concluziile si propunerile  Comitetului Director si Biroului
Permanent al Federatiei. Presedintele Comisiei de Cenzori poate participa la lucrarile Biroului Permanent fara
drept de vot.

CAPITOLUL V

SURSELE DE VENITURI SI CHELTUIELI

Art.26. – Anual se va adopta de Consiliul National al Federatiei, bugetul de venituri si cheltuieli care va
cuprinde:
Capitolul Venituri
- contributiile C.A.R.P. afiliate
- dobanzi la depozitele create la Banci si C.E.C.
- resurse alocate de la bugetul de stat ca ajutoare nerambursabile pentru pensionari
- donatii si sponsorizari
- tiparituri proprii, elaborate de Federatie in sprijinul C.A.R.P.–urilor afiliate
- alte venituri din activitati economice proprii ale Federatiei , conform legii.
Capitolul Cheltuieli
- cheltuieli salariale, indemnizatii pentru organele alese ale Biroului Permanent, premii ocazionale
- cheltuieli pentru deplasari
- cheltuieli pentru organizarea, functionarea si dotarea Secretariatului general al Federatiei
- cheltuieli pentru presa, posta, telefon, rechizite etc.
- cheltuieli pentru organizare de actiuni de perfectionare a cadrelor din C.A.R.P., schimburi de experienta,
simpozioane, dezbateri, mese rotunde, etc. sau actiuni de popularizare in mass-media a activitatilor C.A.R.P.-
urilor  membre ale Federatiei, ce se suporta de organizatori
- cheltuieli de protocol
- alte cheltuieli necesare functionarii Federatiei.

CAPITOLUL  VI

DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art.27. (1)  Functionarea Consiliului National, Comitetului Director si Biroului Permanent este asigurata prin
Secretariatul Federatiei format din personal incadrat cu contract individual de munca de catre Biroul Permanent
asa cum este prevazut la art. 23
(2) Secretariatul este condus de un Secretar General care indeplineste atributiile ce-i revin potrivit
Regulamentului de Ordine Interioara si contractului individual de munca pentru ducerea la indeplinire a
hotararilor plenului Consiliului National, Comitetului Director si Biroului Pemanent
(3) Salariatii Secretariatului General nu pot fi membri ai Consiliului National.
(4) Salarizarea angajatilor Secretariatului se realizeaza prin negociere directa, la nivelul prevazut de dispozitiile
legale, cu aprobarea Biroului Permanent
(5) Atributiile salariatilor Secretariatului General sunt stabilite in Regulamentul de Ordine Interioara elaborat si
aprobat de Biroul Permanent
(6) Secretariatul Federatiei va avea sediul in Municipiul Bucuresti
Art28. (1) Federatia Nationala „OMENIA” a C.A.R.P. din Romania isi inceteaza activitatea la cererea a 2/3 din
numarul C.A.R.P. afiliate si prin hotararea Congresului National, pentru motive care nu mai justifica existenta
acestei Federatii.
(2) Patrimoniul Federatiei se transmite C.A.R.P.–urilor componente proportional cu numarul membrilor
acestora.
Art29.  (1) La incetarea calitatii de membru al Federatiei Nationale prin excluderea unor C.A.R.P.-uri si
neindeplinirea numarului minim de 20 filiale judetene ale C.A.R.P., Federatia Nationala a C.A.R.P din Romania
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isi pierde dreptul de reprezentare la nivel national,  iar sub numarul minim de 10 C.A.R.P. membre isi pierde
dreptul de functionare ( conform Art. 19 si 23, din Legea 502/04).
(2) La retragerea unui C.A.R.P. din Federatie, aceasta nu are dreptul de a solicita cota parte din patrimoniu,
conform Art 27 (2).
Art30. Lichidarea patrimoniului Federatiei se realizeaza de catre o comisie stabilita de Comitetul Director al
Federatiei si Raportul de lichidare va fi prezentat spre validare Consiliului National intrunit cu orice numar de
delegati.
Art31.  Prezentul Act Constitutiv şi Statut este adoptat de Congresul Naţional şi intra in vigoare de la data
menţionării sale în Registrul Federaţiilor ţinut de Grefa Tribunalului în circumscripţia căruia îşi are sediul
Federaţia. Autentificarea acestuia la un Notar public (respectiv atestarea lui de catre un Avocat) si depunerea lui
la dosarul Federatiei de la grefa Tribunalului, cad in sarcina Presedintelui si a Secretarului General
Art.32.  Prezentul Act Constitutiv şi Statut al Federatiei Nationale “OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale
Pensionarilor abroga vechiul Statut.

Urmează lista membrilor asociaţi care sunt afiliaţi la Federaţia Naţională “OMENIA” a Caselor de
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România, care reprezintă Anexa I la prezentul Act Costitutiv şi lista cu
componenţa nominală a organelor de conducere ale Federaţiei, care reprezintă Anexa II.

Prezentul Act Constitutiv şi Statut a fost redactat de Secretariatul General al Federaţiei, ca urmare a
Hotărârii Congresului Naţional Extraordinar al Federaţiei din data de 14.03.2008 şi conţine toate aceste
modificări.

Prezentul Act Constitutiv şi Statut a fost redactat astăzi, 26.05.2008, în 7 (şapte) exemplare originale.

Semnează
Preşedintele Federaţiei Naţionale “OMENIA”
a CARP-urilor din România

Ing. Chioaru Gheorghe
Secretar General
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Extras din
DECLARATIA UNIVERSALA
A DREPTURILOR OMULUI

La 10 decembrie 1948, Adunarea Generala a Natiunilor Unite a adoptat Declaratia universala a
drepturilor omului, document de insemnatate exceptionala, conceput spre a consacra un ideal comun pentru
toate natiunile.

Art.25 din acest document prevede:
1.Orice persoana are dreptul la un nivel de viata corespunzator, asigurarii sanatatii sale, bunastarii

proprii si a familiei, cuprinzand hrana, imbracamintea, locuinta, ingrijirea medicala, precum si serviciile sociale
necesare; are dreptul la asigurare in caz de somaj, de boala, de invaliditate, vaduvie, batranete sau in alte cazuri
de pierdere a mijloacelor de subzistenta, ca urmare a unor imprejurari independente de vointa sa.

Declaratia universala a drepturilor omului este decalogul ce nu-si pierde autoritatea din cauza
numeroaselor atentate comise zi de zi impotriva drepturilor omului, ci dimpotriva ramane un indreptar pentru
omenire.

 Rene Casin
Jurist si autor al primului proiect


