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Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “SPERANŢA” din oraşul Pucioasa, judeţul

Dâmboviţa cu un efectiv de peste 16.000 de membrii din care 60% au domiciliul în mediul rural, cu

pensii mici cuprinse între 400-800 lei/lună, am luat la cunoştintă de prevederile celor două proiecte

de lege menţionate mai sus şi vă transmitem rugămintea noastră, în numele pensionarilor pe care îi

reprezentăm, de a reconsidera propunerile de retragere a protecţiei depozitelor bancare a Caselor de

Ajutor Reciproc a Pensionarilor.

Eliminarea protecţiei depozitelor bancare ale CARP-urilor constituie pentru noi un mare

motiv de îngrijorare. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “SPERANŢA” Pucioasa

administrează fondurile sociale ale celor peste 16.000 de membrii care sunt în vârstă, cu venituri

mici, îşi depun fondurile băneşti pe o perioadă lungă de timp la noi pentru cauze de boală, deces,

căsătorii ale nepoţilor şi susţinere în facultăţi (având în vedere că parinţii lor nu-şi găsesc locuri de

muncă) şi alte nevoi materiale şi care nu sunt eligibili pentru împrumuturi la bănci.

Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor sunt asociaţii fără scop patrimonial, nonprofit,

cu scop de caritate, organizate în vederea sprijinirii, întrajutorării financiare şi protecţiei sociale a

membrilor. Ele sunt considerate instituţii financiare nebancare, dar în realitate sunt entităţi atipice,

fapt recunoscut inclusiv la nivelul Uniunii Europene.



 Până în prezent CAR-urile, şi ne referim în mod deosebit la Casele de Ajutor Reciproc ale

Pensionarilor, au avut garantate depozitele bancare constituite şi astfel au putut veni în sprijinul

membrilor săi, pensionari ajunşi în situaţii limită din punct de vedere financiar sau al sănătăţii.

Acest lucru s-a făcut prin acordarea de ajutoare băneşti nerambursabile, pentru deces, pentru

decontarea parţială a cheltuielilor cu tratamente în staţiuni balneo-climaterice, pentru boli incurabile,

ajutoare pentru proteze dentare, oftalmologice şi alte servicii medicale gratuite dezvoltate la nivelul

CARP-ului nostru asigurate prin medici de specialitate care fac parte din cabinetul medical propriu

(EKG, ecograf, oscilometrie, osteodensitometrie şi altele) la preţuri foarte mici şi chiar gratuităţi.

CARP “SPERANŢA “Pucioasa în asociere cu alte patru CARP-uri din Bucureşti (CARP nr

2, sector 2, CARP  nr 1 şi 8 din sector 1 şi CARP 5 din sector 4) deţin în co-proprietate un hotel

echipat la 2 stele cu 54 de garsoniere =108 paturi unde se asigură pentru pensionarii cu venituri mici

masă şi cazare la preţuri rezonabile, în staţiunea balneară Pucioasa.

De asemenea, acordăm împrumuturi băneşti rambursabile cu dobânzi rezonabile pentru

cheltuieli necesare procurării de medicamente, achitare de facturi pentru utilităţi ţi alte nevoi

materiale ale pensionarilor.

Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, prin acordarea facilităţilor menţionate mai sus,

vin în mod concret în sprijinul autorităţilor locale şi chiar centrale prin diminuarea situaţiilor grave

în care se află bătrânii din punct de vedere financiar şi al sănătăţii precum şi pentru acordarea unor

speranţe de mai bine în viitor.

Până în prezent, CARP-urile s-au bucurat de un sistem de protecţie special al depozitelor şi

conturilor curente bancare, motivat de faptul că gestionează banii unui număr mare de membrii,

persoane vârstnice, cei mai multi cu venituri mici şi foarte mici şi fără alte surse.

În situaţia excluderii depozitelor CARP-urilor constituite în bancă din categoria depozitelor

garantate, s-ar produce mari prejudicii în activitatea noastră, în sensul că:

- scade încrederea noastră în instituţiile bancare şi nu găsim soluţii pentru a le evita;

- se produce o vulnerabilizare a activităţilor Caselor de Ajutor Reciproc;

Apreciem ca necesar să se ţină seama de cele prezentate mai sus şi să fie reconsiderate

propunerile de retragere a protecţiei depozitelor bancare ale CARP, astfel încât să putem beneficia

de aceleaşi condiţii ca şi până în prezent.

Cu mulţumiri pentru întelegere.

 PREŞEDINTE  CARP „SPERANŢA” PUCIOASA
DIACONESCU DRAGOMIR


