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STRATEGIA 
(PROGRAMUL DE ACTIVITATE) 

FEDERATIEI NATIONALE “OMENIA” A C.A.R.P.-urilor din ROMANIA 
pentru anul 2009 

 
 

 1.Obiective 
 *Consolidarea institutionala si dezvoltarea structurala a Federatiei pentru a 
cuprinde intreg teritoriul tarii si ingloba un numar cat mai mare de pensionari. 
 *Dezvoltarea relatiilor institutionale cu organismele legislative, administratiei 
publice centrale si locale pentru promovarea si sustinerea proiectelor legislative care 
fac referire la drepturile membrilor Federatiei, persoane de varsta a treia. 
 *Realizarea, cu fonduri nerambursabile, de catre CARP-urile afiliate a 
obiectivelor si proiectelor de asistenta sociala si medicala la domiciliu, prin servicii si 
in institutii proprii. 
 *Sprijinirea C.A.R.P.-urilor afiliate in organizarea de activitati cultural-
recreative, de socializare si consiliere psihosociala pentru persoane varstnice. 
 *Dezvoltarea comunicarii conducerii Federatiei cu organizatiile de pensionari 
din tara si strainatate, cu societatea civila si mass-media, precum si intre Federatie si 
C.A.R.P.-urile membre. 
 

 2.Activitati organizatorice 
-Sedintele Biroului Permanent 
 -raspund: Presedintele, Secretariatul General 
 -termen: lunar, conform tematicii aprobate 
-Sedintele Comitetului Director 
 -raspund: Presedintele, Membrii Biroului Permanent, Secretariatul General 
 -termen: trimestrial, conform tematicii aprobate 
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-Consiliul National al Federatiei C.A.R.P.-urilor din Romania 
 -raspund: Presedintele, Membrii Comitetului Director, Secretariatul General 
 -termen: aprilie 2009 
 

3.Activitati pentru intarirea si dezvoltarea institutionala a Federatiei Nationale 
a) Consolidarea filialelor judetene, continuarea atragerii C.A.R.P.-urilor neafiliate la 
Federatie, infiintarea de noi C.A.R.P-uri in orase si comune mari, astfel incat sa 
cuprindem toate judetele tarii. Deschiderea de catre C.A.R.P.-uri a unor sucursale si 
puncte de lucru in localitati cu populatie mai putin numeroasa. 
 -raspund: Membrii Biroului Permanent; 
 -termen: 2009. 
b) Dezvoltarea si diversificarea comunicarii in cadrul Federatiei Nationale 
“OMENIA” prin informarea lunara si ori de cate ori este nevoie, a filialelor judetene 
si a C.A.R.P.-urilor, cu problemele rezultate din Hotararile Biroului Permanent si 
modul de indeplinire a obiectivelor si activitatilor specifice din program. 
 -raspund: Presedintele, Secretariatul General, presedintii filialelor judetene; 
 -termen: lunar. 
c) Incheierea de protocoale si acorduri de colaborare cu celelalte asociatii si 
organizatii nationale de pensionari, pentru: 
 c.1.) elaborarea si promovarea catre institutiile si demnitarii cu drept de 
initiativa legislativa a unor proiecte de legi si acte normative care sustin interesele 
persoanelor varstnice; 
 c.2.) desfasurarea in comun a unor actiuni, adunari, demonstratii, marsuri, 
pichetari, mitinguri etc. cu caracter socio-economic, in sprijinul persoanelor varstnice; 
 c.3.) organizarea unor schimburi de experienta, simpozioane, cursuri de 
pregatire cu / si pentru conducerile organizatiilor de pensionari si personalul tehnic al 
acestora; 
 c.4.) crearea de comisii pe specialitati, care sa functioneze in baza unor 
programe stabilite de comun acord; 
 c.5.) desfasurarea in comun a unor activitati aniversare, omagiale, 
comemorative, in capitala si in tara; 
d) Identificarea si atragerea in Federatie a altor organizatii de pensionari care isi 
insusesc prevederile statutului, Declaratia de principii si se angajeaza sa le aplice in 
practica. 
 -raspunde: Biroul Permanent; 
 -termen: 2009 
e) Acordarea Diplomei de Excelenta si a Diplomei de Onoare, C.A.R.P.-urilor afiliate, 
membrilor Biroului Permanent, Comitetului Director, Presedintilor filialelor si 
C.A.R.P-urilor, consilierilor, contabililor sefi si cenzorilor, personalitatilor si unor 
membri cu merite deosebite in activitate, la o anumita vechime, cu prilejul retragerii 
din activitate sau a unor momente aniversare. 
 -raspunde: Biroul Permanent, la propunerea filialelor si C.A.R.P.-urilor; 
 -termen: 2009. 
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f) Acordarea diplomei si plachetei de “Partener de onoare” institutiilor, organizatiilor 
si agentilor economici care prin activitatile lor sustin in mod deosebit, activitatea 
Federatiei Nationale “OMENIA”, a membrilor afiliati ai acesteia. 
          - raspund: Biroul Permanent, Secretariatul General; 
 -termen: 2009 
 
g) Editarea revistei “OMENIA”, ca organ de presa al Federatiei Nationale 
“OMENIA” care sa devina principalul motor al schimburilor de experienta intre 
C.A.R.P.-urile afiliate si sa raspunda nevoilor de informare - documentare a acestora. 
 -raspund: Biroul Permanent, Redactia revistei “OMENIA”; 
 -termen: 2009. 
h) Stabilirea de catre filiale si C.A.R.P.-uri a unor relatii de informare reciproca cu 
Politia Comunitara si de Proximitate pentru prevenirea faptelor infractionale la adresa 
varstnicilor. 
 -raspund: Presedintele, Presedintii filialelor judetene, Presedintii CARP-urilor; 
 -termen: permanent. 
i) Dezvoltarea parteneriatului intre Federatie si C.A.R.P.-uri cu Societatea Nationala 
de Cruce Rosie si Filialele Judetene de Cruce Rosie in beneficiul persoanelor 
varstnice aflate in risc social sau in situatii de vulnerabilitate. 
 -raspund: Presedintele, Presedintii filialelor judetene, Presedintii CARP-urilor; 
 -termen: 2009. 
j) Organizarea de catre Federatia Nationala a unor Conferinte de presa cu prilejul unor 
evenimente importante din viata asociatiei si a persoanelor varstnice, la care sa fie 
prezentate problemele C.A.R.P.-urilor si activitatile de protectie sociala ale acestora, 
care vizeaza persoanele varstnice. 
 -raspund: Presedintele, Secretariatul General; 
 -termen: 2009. 
k) Mediatizarea prin posturile de radio si televiziune centrale si locale, in regim de 
campanie sociala, conform aprobarii Consiliului National al Audiovizualului, precum 
si prin presa scrisa a actiunilor si activitatilor desfasurate de Federatia Nationala 
“OMENIA”, filiale si C.A.R.P.-uri, pentru protectia sociala a membrilor, persoane de 
varsta a treia. 
 -raspund: Biroul Permanent, presedintii Filialelor Judetene si ai C.A.R.P.-urilor 
 -termen: 2009. 
l) Actualizarea permanenta pe internet a site-ului Federatiei Nationale “OMENIA”, 
care sa prezinte preocuparile asociatiei si a C.A.R.P-urilor membre. Consilierea 
C.A.R.P.-urilor afiliate pentru crearea propriilor site-uri. 
 -raspund: Secretariatul General, Presedintii de CARP-uri; 
 -termen: 2009. 
 

4.Activitati pentru protectia sociala a persoanelor de varsta a treia, membri ai 
C.A.R.P.-urilor din Federatia Nationala. 
a) Initierea unor proiecte, cu fonduri nerambursabile, obtinute din partea unor 
organizatii internationale, institutii centrale si locale, pentru realizarea unor obiective 
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destinate membrilor C.A.R.P., persoane de varsta a treia cu probleme sociale si de 
sanatate (camine pentru batrani, cantine sociale, centre de zi etc.). 
 -raspund: Biroul Permanent, Presedintii de C.A.R.P; 
 -termen: 2009. 
b) Consilierea C.A.R.P.-urilor in intocmirea documentatiei pentru elaborarea si 
derularea unor proiecte de asistenta sociala a persoanelor varstnice, cu fonduri 
nerambursabile. 
 -raspund: Biroul Permanent, Secretariatul General, Grupul de consilieri; 
 -termen: 2009. 
c) Continuarea dialogului oficial, direct cu Ministerul Sanatatii pentru cunoasterea 
initiativelor legislative ale acestuia, care vizeaza persoanele varstnice si participarea 
cu propriile propuneri la elaborarea acestora, pentru: 
 c.1)stabilirea unor preturi decente la medicamentele destinate afectiunilor 
specifice persoanelor de varsta a treia. 
 c.2)stabilirea unor preturi preferentiale pentru membrii C.A.R.P.-urilor, cu 
venituri mici, la unitatile de tratament din structura ministerului, care sunt finantate 
din bani publici. 
 -raspund: Biroul Permanent, Presedintii de C.A.R.P.-uri; 
 -termen: 2009. 
d) Realizarea impreuna cu filialele judetene si C.A.R.P.-urile a unor studii sociologice 
privind situatia persoanelor varstnice membre, pentru a solicita sprijin concret din 
partea institutiilor statului. 
 -raspund: Biroul Permanent, consilierii federatiei, Presedintii de Filiale 
judetene si C.A.R.P.-uri; 
 -termen: 2009. 
e) Identificarea de fonduri nerambursabile, pentru anul 2010, destinate organizarii de 
cursuri de formare si schimburi de experienta pentru reprezentantii C.A.R.P.-urilor in 
scopul elaborarii de proiecte. 
 -raspund: Comitetul Director, consilierii federatiei; 
 -termen: 2009. 
f) Consolidarea relatiilor de colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale pentru: 
 f.1)participarea la elaborarea cadrului legislativ in domeniu; 
 f.2)participarea in grupurile de lucru tematice, organizate de Ministerul Muncii, 
Familiei si Protectiei Sociale, care vizeaza viata pensionarilor;   
 f.3)obtinerea unor drepturi de vechime ale pensionarilor; 
 f.4)cooptarea pensionarilor, pe principiul competentei si experientei, in anumite 
organisme colective, structuri in care isi pot aduce contributia. 
 f.5) ajutor efectiv, in instanta, pensionarilor membri C.A.R.P., in rezolvarea 
unor litigii. 
 -raspund: Biroul Permanent, Presedintii de C.A.R.P.-uri; 
 -termen: 2009. 
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5.Activitati pentru socializare si participare la viata socio-culturala a 
persoanelor de varsta a treia. 
a)Incheierea unor intelegeri cu Ministerul Culturii si Cultelor pentru acordarea de 
facilitati persoanelor de varsta a treia, in institutiile de cultura si de arta din tara 
reprezentand: 
 a.1) acces gratuit sau la tarife reduse in spatiile publice ale institutiilor de 
cultura si arta pentru activitatile organizate, conduse sau desfasurate de C.A.R.P.-uri; 
 a.2) bilete cu pret redus sau gratuite la spectacole; 
 a.3) acces la muzeele din organica sa, la tarife reduse; 
 a.4) acces preferential la spectacole organizate sub egida institutiilor acestuia; 
 a.5) acordarea de invitatii la activitati aniversare, commemorative etc. 
 -raspund: Biroul Permanent, presedintii de Filiale Judetene si C.A.R.P.-uri; 
 -termen: 2009.  
b) Continuarea demersurilor pentru incheierea unui memorandum cu Patriarhia 
Romana, la initiativele unor C.A.R.P-uri si cu reprezentantii altor culte, pentru a 
beneficia de facilitati pe timpul excursiilor, vizitelor, pelerinajelor sau sejururilor la 
manastiri, biserici si pentru slujbele cu prilejul decesului, in contextul exigentelor 
Uniunii Europene care persupun cheltuieli in plus. 
 -raspunde: Comitetul Director; 
 -termen: 2009 
 

 6.Activitatea economico-financiara 
a.)Stabilirea cotizatiei C.A.R.P.-urilor afiliate la Federatia Nationala pentru anul 2009 
si 2010 
 -raspund: Comitetul Director, Consiliul National 
 -termen: in luna martie 2009 
b.) Identificarea de fonduri nerambursabile necesare finantarii unor activitati ale 
Federatiei Nationale pentru: 
  -aniversarea a 20 de ani de la infiintare; 
  -plata colaboratorilor la revista “OMENIA”; 
  -organizarea de schimburi de experienta. 
 -raspund: Biroul Permanent, Grupul de consilieri 
 -termen: 2009 
c.)Solicitarea de fonduri suplimentare de la Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei 
Sociale pentru C.A.R.P.-uri pe baza unei fundamentari temeinice, pornind de la 
numarul membrilor, structura sociala si mediul in care traiesc  acestia. 
 -raspunde: Biroul Permanent; 
 -termen: 2009 
d.)Elaborarea proiectului de buget pe anul 2010 si prezentarea spre aprobare 
Consiliului National. 
 -raspund: Biroul Permanent, Comitetul Director, Contabilul Sef; 
 -termen: octombrie 2009 
e.) Initierea unor amendamente la Codul Fiscal pentru obtinerea unor scutiri de 
impozite, sau reduceri, la cladiri, terenuri, TVA si venituri din activitati economice. 
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 -raspund: Biroul Permanent, Comitetul Director, Contabilul Sef, Presedintele 
Comisiei de Cenzori; 
 -termen:  octombrie 2009. 
 
 
f.) Prezentarea, discutarea si aprobarea in Comitetul Director al Federatiei a unui plan 
cadru de masuri anticriza care va fi aplicat de C.A.R.P.-uri in partile ce-i privesc. 
 -raspund: Biroul Permanent, Grupul de consilieri; 
 -termen:  martie 2009. 
g.)Verificarea modului de aplicare si respectare a actelor normative in vigoare in 
domeniul financiar-contabil, a realizarii bugetului de venituri si cheltuieli si 
prezentarea raportului cu constatarile rezultate. 
 -raspunde: Comisia de Cenzori; 
 -termen:   2009. 
 
 

NOTA: Prezenta strategie se va completa  si cu alte activitati, in functie de evolutia Federatiei si 
solicitarile filialelor judetene, C.A.R.P.-urilor si membrilor cotizanti, precum si ca urmare a 
identificarii unor noi surse de finantare a activitatilor. 
   

Presedintele Federatiei Nationale “OMENIA 
          a C.A.R.P.-urilor din Romania 
Ing.        Secretar General 
     Gheorghe Chioaru          Ion Calin 


