
Page 1 of 5

F E D E R A Ţ I A   N A Ţ I O N A L Ă “OMENIA”
a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România

Str. Amurgului 53, Sector 5, Bucuresti,  cod poştal 051983
Tel/Fax:021/423.1749; 021/456.3699

-mail: fn.omenia@yahoo.com; www.fn-omenia.ro
Persoană juridică non profit; cod fiscal 12437816

CEC BANK Ag. Alexandria, Bucuresti - RO72 CECE B502 30RO N254 6991
Nr. 577 din 13.12.2019

D O C U M E N T A R
La 31.12. 2019

I. DATE GENERALE
1. Denumirea C.A.R.P. completă

…………………………………………………………………………………………………………………..
2. Adresa completă (județul, localitatea, strada, numărul, codul poștal), inclusiv numărul de telefon,

fax, e-mail, site:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

3. Sediul este proprietate/închiriat/gratuit.......................................................................................
4. Codul fiscal ..……………………………….…………………………………………………………………
5. Contul și unitatea bancară

……………………………………………………………………………………….………………………….
………….………………………………….…………………………………………....................................

6. Data înfiinţării (Z, L, A)…….......………………….……………………………………………….............
7. Data aderării la Federaţie (Z, L, A) ....………………….……………………………………..........……
8. Preşedinte (nume și prenume, C.N.P., data, locul naşterii, de când este în funcţie, tel. personal)

…………..………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………

9. Consiliul Director (nume și prenume, tel. serv., personal)
…………..………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………………………………

10. Director Economic/Contabil Şef (nume și prenume, tel. serv., personal)
…………………………………………………………………………………………………………………..

11. Comisia de Cenzori (număr membri)..........Nume și prenume președinte, tel. personal..............
…………………………………..………………………………………………………………………………

12. Director Executiv/Secretar (nume și prenume, tel. personal)
........................................................................................................................................................

13. Fond social al membrilor (cont 113) la 31.12.2019 ...………………………………………..................
14. Nr. de membri la 31.12.2019 ………………………………………………………………........................
15. Nr. total de angajați ....................... din care:

- la sediul central ............din care : contract de muncă….…; contract de prestări servicii……;
contract civil………;

- casieri, reprezentanți, delegați în teritoriu................ din care: contract de muncă….…; contract de
prestări servicii……; contract civil………;

- pensionari........din care: contract de muncă.…;contract de prestări servicii……;contract civil.…;
16. Voluntari......................................................................................................................................;
17. Nr. pensionarilor cu pensia de maxim 704 de lei………………………………………………...……..
18. Localităţi în care aveţi membri (nr. localități / nr. membri):

Oraşe................../..................; Comune ................../..................; Sate .............../...............
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II. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
1. Cu scop principal (art.7 din Legea nr.540/2002)

- acordare de împrumuturi rambursabile Se bifează sau se trece Da
- ajutoare nerambursabile, cu detaliere pe fiecare
categorie

Se menționează tipurile de ajutoare
nerambursabile acordate (ex.: ajutoare de
tratament, ajutoare bănești, etc.)

…..

- ajutoare pentru acoperirea unor cheltuieli cu
înmormântarea foştilor membri

Se bifează sau se trece Da

- prestarea serviciilor accesibile tuturor
membrilor, cu detaliere pe fiecare categorie

Se menționează tipurile de servicii prestate

…..

2. Alte activităţi şi servicii decât cele enunţate
prin scopul principal (art.8 din Legea nr.
540/2002)
- organizarea de activităţi culturale, artistice,
turistice şi de agrement, folosind mijloace de
transport proprii sau închiriate, cu specificarea
activităţilor care sunt desfăşurate în prezent

Se menționează tipurile de activități culturale
desfășurate

…..

- prestarea de servicii, contra unor tarife reduse,
pentru membrii caselor de ajutor reciproc ale
pensionarilor şi membrii de familie aflaţi în
întreținerea acestora, folosind munca unor
pensionari, membri ai casei respective, cu
specificarea serviciilor care sunt desfăşurate în
prezent

Se menționează tipurile de servicii prestate

…..

- organizarea de magazine pentru desfacerea de
produse alimentare la preţuri de achiziţie,
administrarea de case de odihnă şi tratament,
organizarea de ateliere pentru repararea de diverse
obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte,
încălţăminte, tâmplărie şi altele, cu specificarea
serviciilor care sunt desfăşurate în prezent

Se menționează tipurile de magazine, casele de
odihnă, etc.

…..

- efectuarea de servicii funerare pentru membrii
decedaţi ai caselor de ajutor reciproc:
confecţionarea de sicrie şi asigurarea
transportului, cu specificarea serviciilor care
sunt desfăşurate în prezent

Se detaliază tipurile de servicii funerare
asigurate membrilor

…..
- alte acţiuni şi forme de asistenţă socială, cu
specificarea acţiunilor şi formelor de asistenţă
socială care sunt desfăşurate în prezent

Se menționează formele de asistență socială

…..
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- prestarea unor servicii medicale contra unor
tarife reduse care să acopere cheltuielile materiale
şi salariile personalului specializat, în cadrul
cabinetelor medicale şi stomatologice individuale
care funcţionează potrivit legilor în vigoare, cu
specificarea serviciilor care sunt desfăşurate în
prezent

Se menționează serviciile medicale asigurate

…..
III
.

VENITURI La 31.12.2019

1. Surse de venituri (art.11 din Legea nr.540/2002):
- taxe de înscriere Valoare
- cotizaţii şi contribuţii lunare ale membrilor Valoare
- dobânzi provenite din plasarea sumelor
disponibile în conditii legale

Valoare

- venituri realizate din prestări de servicii Valoare
- dobânzi la sumele împrumutate Valoare
- venituri din organizarea manifestărilor culturale,
artistice şi de agrement

Valoare

- donaţii şi sponsorizări Valoare
- alte venituri prevăzute de lege Valoare

2. Utilizări de venituri (art.12 din Legea nr.
540/2002):
- fonduri pentru împrumuturi, cu detaliere pe
fiecare categorie de fonduri utilizată în prezent

Se dau cifre pe fiecare categorie

…..
- fonduri pentru acordarea de ajutoare
nerambursabile, cu detaliere pe fiecare categorie
de fonduri utilizată în prezent

Se dau cifre pe fiecare categorie

…..
- fonduri pentru activităţi culturale, artistice,
turistice şi de agrement, cu detaliere pe fiecare
categorie de fonduri utilizată în prezent

Se dau cifre pe fiecare categorie

…..
- fonduri pentru investiţii utilizate pentru:
cumpărarea de spaţii, amenajarea şi dotarea
acestora, pentru desfăşurarea activităţilor specifice
caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor,
inclusiv a magazinelor proprii şi de tip economat
şi a unităţilor de tratament balnear şi de odihnă,
achiziţionarea unor mijloace de transport auto, în
condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare, cu
detaliere pe fiecare categorie de fonduri
utilizată în prezent

Se dau cifre pe fiecare categorie

…..
- fonduri pentru subvenţionarea produselor
alimentare de bază,  pentru vânzarea către
membrii caselor de ajutor reciproc ale
pensionarilor prin magazinele proprii şi de tip
economat, cu detaliere pe fiecare categorie de
fonduri utilizată în prezent

Se dau cifre pe fiecare categorie

…..
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- fonduri pentru cheltuieli generale, cu detaliere
pe fiecare categorie de fonduri utilizată în
prezent
…..

IV
.

OPERAŢIUNI - caracteristici

- taxa de înscriere – nivel minim/
maxim vărsat

Se trece valoarea minimă și maximă a taxei de
înscriere

- cotizaţii lunare – nivel minim/
maxim vărsat

Se trece valoarea minimă și maximă a cotizației
lunare

- contribuţii lunare - nivel minim/
maxim vărsat

Se trece valoarea minimă și maximă a
contribuției lunare

- alte vărsăminte, detaliate pe fiecare categorie:
i) periodicitate - lunar/alte perioade
ii) nivel vărsăminte –nivel minim/maxim;

Se menționează categoria de vărsământ și se
trece valoarea minimă și maximă

…..

- nivel minim/maxim (în echivalent marje
dobândă), care afectează nivelul cotizaţiilor şi
după caz, al contribuţiilor, la sfârşitul anului în
funcţie de excedentul realizat

Se trece valoarea minimă și maximă

- credite/împrumuturi acordate membrilor,
defalcate pe:
- sume acordate – nivel minim/maxim; Se trece valoarea minimă si maximă a unui

credit
- dobânzi practicate – nivel minim/maxim; Se trece dobânda minimă și maxmiă a unui

credit
- termene de acordare – perioada minimă/maximă Se trece numărul minim și maxim de rate

V. INDICATORI -sold la 31.12.2019
- credite acordate membrilor - total, cu defalcare: Se trece numărul total al creditelor acordate în

anul 2019 și valoarea totală a acestora
- credite cu scadență inițială de până la sau egală
cu 1 an;

Număr total și valoare totală

- credite cu scadență inițială de peste 1 an Număr total și valoare totală
- dobânzi de încasat aferente creditelor acordate
membrilor

Valoare

- credite restante Valoare
- dobânzi restante Valoare
- credite în litigiu Valoare
- dobânzi în litigiu Valoare
- raport: credite restante + dobânzi restante/
credite acordate + dobânzi de încasat

Valoare

- număr dosare credite Număr
- număr dosare cu restanţe Număr
- raport: credite în litigiu + dobânzi în litigiu/
credite acordate + dobânzi de încasat

Valoare

- număr dosare în litigiu Număr
- nivel taxă de înscriere (cu precizarea contului
contabil în care este înregistrată)

Se trec cifre

- nivel cotizaţii lunare (cu precizarea contului
contabil în care sunt înregistrate)

Se trec cifre

- nivel contribuţii lunare (cu precizarea contului
contabil în care sunt înregistrate)

Se trec cifre
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- nivel alte vărsăminte efectuate de membrii (cu
precizarea conturilor contabile în care sunt
înregistrate)

Se trec cifre

- nivel fond de rezervă (cu precizarea contului
contabil)

Se trec cifre

- nivel fond de deces (cu precizarea contului
contabil)

Se trec cifre

- nivel alte fonduri, detaliate pe fiecare categorie
(cu precizarea conturilor contabile)

Se trec cifre

- venituri înregistrate în avans (dobânzi,
comisioane, etc)

Se trec cifre

- numerar în casierie Se trec cifre
- depozite la termen Se trec cifre
- până la 1 an Se trec cifre
- peste 1 an Se trec cifre
- conturi curente şi depozite la vedere Se trec cifre
- titluri de stat şi obligaţiuni deţinute, emise de: Se trec cifre
- administraţia centrală Se trec cifre
- administraţia locală Se trec cifre
- acţiuni deţinute (de natura investiţiilor pe termen
scurt)

Se trec cifre

- cotate Se trec cifre
- necotate Se trec cifre
- imobilizări corporale Se trec cifre
- imobilizări în curs şi avansuri pentru imobilizări Se trec cifre
- imobilizări financiare Se trec cifre
- titluri de participare Se trec cifre
- alte titluri imobilizate Se trec cifre
- alte active, cu detaliere pe fiecare categorie Se trec cifre
…..

NOTĂ:
1. Datele vor fi utilizate pentru raportul care se va prezenta în cadrul Con siliului Național al

Federaţiei Naționale Omenia din anul 2020, în documentare, evaluări și analizele Comitetului Director și
ale comisiilor pe probleme.

2. Documentarele, documentele și fotografiile care redau momente importante din viața
CARP-urilor vor fi transmise și pe email pentru a fi valorificate în pregătirea revistei „Omenia” și în
emisiunile postului Omenia TV.

Termen de transmitere a documentarului 20.02.2020

Preşedinte C.A.R.P. ……………………………………………

Numele şi prenumele, semnătura, ştampila


