
OMENIA  1

de ani

FEDERAŢIA NAŢIONALĂ “OMENIA”
a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România 

Am împlinit alături de dumneavoastră
SEPTEMBRIE 2020 Anul 12  nr. 3 (47)

C.A.R.P. Brăila

Asociația C.A.R.P. “OMENIA“ 
București și sediul Federației 
Naționale “OMENIA“ a 
C.A.R.P.-urilor din RomâniaC.A.R.P. Galați

C.A.R.P. Timișoara

Asociația C.A.R.P. Ploiești

1990 - 2020



2 OMENIA



OMENIA  3

30 de ani de activitate

1990 - 2000

2001 - 2010

2011 - 2020

8 case de ajutor reciproc ale pensionarilor pun bazele Federației 
Naționale „OMENIA” pentru o cooperare între entitățile membre și 
protecția socială a membrilor individuali. Primul președinte ales, 
profesor emerit ANTON CRISTICĂ, președintele 
C.A.R.P. nr. 1 Seniorii București, a condus destinele Federației 
Naționale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor până în anul 1999

1990

1995 2000 

1999

Din ce în ce mai multe 
case de ajutor reciproc 
se alătură Federației

Este ales un nou președinte al 
Federației, colonelul (r) IOAN SORA 
TATU, președintele C.A.R.P. nr. 7 
Umanitatea București care a repre-
zentat instituția până în anul 2007

Casele de ajutor reciproc ale 
pensionarilor devin asociații 
prin apariția OG nr. 26/2000

Editarea publicației Manualul 
Ca sei de Ajutor Reciproc a Pen-
sionarilor. Apare primul material 
video cu activitatea Federației 
pe platforma online Omenia TV

Apare o nouă legislație 
(Legea nr. 540/2002) care 
reglementează funcționarea 
C.A.R.P.-urilor

Apare primul număr al revistei 
„OMENIA”, publicație trimestria-
lă dedicată C.A.R.P.-urilor, seni-
orilor și autorităților/partenerilor

Un nou Congres Extraordi-
nar aprobă modificările la 
Statutul Federației, moment 
care marchează începutul 
modernizării acesteia

Alegerea de către Congresul Național 
a noului președinte al Federației dom-
nul col (r) inginer Gheorghe Chioaru. 
Se aprobă drapelul și emblema

Prin apariția Legii nr. 
502/2004, casele de aju-
tor reciproc ale pensiona-
rilor sunt în același timp și 
asociații ale pensionarilor

A fost editat 
primul buletin 
informativ al 
Federației

2002 2006 2007

20082004

2011 2014 2016 20192018

20202013 2015 2017

2010 

2009

Editarea publicației 
Managementul Ca-
sei de Ajutor Reci-
proc a Pensionarilor

Editarea publicației Casele 
de ajutor reciproc ale 
pensionarilor – entități 
tradiționale de economie socială

Federația se 
alătură Platformei 
Europene AGE

Congresul Național apro-
bă noi modificări ale sta-
tutului în concordanță cu 
noul cadru legislativ

Comitetul Director 
aprobă propunerea de 
înființare a Direcției de 
Supraveghere 

Congresul Național aprobă 
o nouă strategie de dezvol-
tare care continuă obiecti-
vele de perfecționare

Seniorii 
sărbătoresc 
Centenarul 
Marii Uniri

Consiliul Național adoptă 
prima Strategie de advo-
cacy, se înființează Centrul 
de Management și Advocacy

Federația implemen-
tează proiectul “Vârsta 
a treia – prioritate 
pe agenda publică”

30 de ani de activitate și un parcurs care a avut în 
centrul preocupărilor noastre susținerea și dezvolta-
rea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, printre 
cele mai vechi și pure entități de solidaritate din Ro-
mânia, grija și atenția față de seniori și problemele cu 
care aceștia se confruntă, dar și alte probleme sociale 
pentru care vom continua să luptăm. 
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Sunt realmente mândru și bucuros să 
transmit aceste gânduri cu ocazia aniversării 
a 30 de ani de existență a Federației noastre. 
Suntem, iată, printre cele mai vechi și active 
organizații din România, cu un parcurs 
care a urmărit dezvoltarea, cooperarea cu 
toți actorii relevanți, ancorarea în realitatea 
cotidiană a societății și a vârstnicilor, crearea 
de instrumente și pârghii de susținere între 
sectoare, comunități, generații. 

Misiunea noastră a început la 24 sep-
tem  brie 1990, când un număr de 8 case de 
ajutor reciproc au pus bazele unei orga ni-
za ții care să reprezinte interesele caselor 
de ajutor reciproc ale pensionarilor în rela-
ția cu autoritățile, dar și interesele mem-
brilor individuali, seniorii. În acest demers, 
la nivel național și local, Federația a ini-
țiat colaborarea cu instituțiile relevante din 
sectorul public - Guvern, Parlament, Preșe-
dinție, BNR, Patriarhia Română, autorități 
locale – primării, consilii județene, DGASPC-
uri precum și ONG-uri naționale și locale, 
universități/institute de cercetare, mediul de 
afaceri, mass-media, persoane fizice care 
susțin drepturile persoanelor vârstnice.

În tot acest timp, deși numărul asociațiilor 
membre a fluctuat, în mod constant, peste 
1.400.000 de seniori beneficiază de servicii 

de incluziune socio-financiară, asistență 
socială și medicală, oportunități de învățare/
informare, îmbătrânire activă și socializare. 

C.A.R.P.-urile au cunoscut o evoluție 
ui mitoare prin unificare. Schimburile de 
experiențe, cele trei manuale de management 
al casei de ajutor reciproc, platforma online 
Omenia TV, revista Omenia, conferințele 
și evenimentele anuale, crearea Centrului 
de Management și Advocacy, aniversările, 
aderarea Federației la Platforma Europeană 
AGE au adus atât de multe elemente comune 
și au crescut capacitatea organizațiilor 
noas tre de a furniza o multitudine de ser vi cii 
vitale pentru seniori, și de a ne întări rolul de 
promotor al îmbătrânirii active, solidarității și 
sprijinirii drepturilor persoanelor vârstnice 
la nivel național și european. 

Deși funcționăm de 30 de ani, 
c.a.r.p.-urile oferă servicii de zeci de ani!

Anul acesta, deși este o perioadă dificilă 
pentru toată lumea, vom pune reflectoarele 
pe seniorii de la nivel local care au reușit, 
în ultimii 30 de ani, să creeze adevărate 
comunități și rețele de solidaritate care au 
schimbat viața seniorilor pe care îi reprezintă. 
Vă invit să le aflați poveștile! 
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MESAJUL MEMBRILOR COMITETULUI DIRECTOR

Să dea bunul Dumnezeu ca și în viitor să putem de-
monstra același interes și responsabilitate în de ser-

virea celor peste 1.400.000 de membri aso ciați pe care-i 
repre zentăm, iar speranța acestora să se regă sească în 
omenia noastră și a altor orga nisme cu sarcini specifice 
în protejarea seniorilor. 

Felicitări și succes în onoarea celor care s-au remar-
cat în perioada de referință. 

ANTON ALBU
Președintele C.A.R.P. Moinești, 

Prim-vicepreședinte al Comitetului Director

În urmă cu 30 de ani, la 24 septembrie 1990, a luat ființă Federația 
prin afilierea a 8 C.A.R.P.-uri inițial. Până în prezent și-a îndeplinit 
cu succes rolul reprezentativ și consultativ al tuturor C.A.R.P.-

urilor din țară. De asemenea, prin strategiile anuale pe care le-a 
elaborat, Federația a ajutat la uniformizarea activității C.A.R.P.-
urilor, care a facilitat extrem de mult dezvoltarea organizațiilor 
noastre. Prioritatea cea mai mare a Federației, și în același timp 
a C.A.R.P.-urilor membre este de a asigura o protecție socială 
reală a membrilor din țară. Urez succes pe deplin Federației și 
să dea Dumnezeu să fim din nou incluși în Consiliul Național 
al Persoanelor Vârstnice, pentru a putea face în continuare 

protecție socială pensionarilor! 

ȘTEFAN PASCU
Președintele C.A.R.P. Ploiești,

Prim-vicepreședinte al Comitetului Director

Sărbătorim 30 de ani de la înființarea Federației Naționale 
„OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România, eveniment im-

portant în viața membrilor pensionari asociați din totată țara, 
ani în care organizația noastră la nivel național a devenit tot 
mai pregnant un partener important în susținerea drepturilor 
vârstnicilor.

Prin activitatea desfășurată și obiectivele pe care le-a 
promovat Federația Națională „OMENIA” a generat progresul 
organizațiilor membre, fapt pentru care pe bună dreptate este 
recunoscută ca fiind cea mai mare organizație de pensionari 
reprezentativă la nivel național.

Consiliul Național al Federației Naționale „OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România a reușit an de an să-și împlinească mi-
siunea și obiectivele, să-și respecte valorile, asigurând o dezvoltare 
ascendentă a activității.

La mulți ani asociațiilor afiliate, sănătate, obținerea de cât mai multe realizări!
OVIDIU VIOREL MORARIU 

Președintele Asociației C.A.R.P. “Speranța“ Hunedoara, 
Prim-vicepreședinte al Comitetului Director
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Federația Națională „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor la ceas ani-
versar nu mai are nevoie de prezentări, intrând în conștiința 

comunității. În cei treizeci de ani care au trecut de la înființare, 
beneficiind de o echipă tot mai bine închegată, Federația s-a 
transformat într-o mare familie a asociațiilor C.A.R.P. afiliate, 
sub bagheta celui mai activ senior și neobosit promotor al 
drepturilor pensionarilor, momentul festiv oferindu-ne să-l 
omagiem pe domnul președinte, ing. Gheorghe Chioaru.

Federația Națională „OMENIA” a devenit o voce tot 
mai puternică, afilierea Asociația C.A.R.P. „Ana Aslan” 
Brăila contribuind substanțial pentru a se face auzită. 
Ca președinte al acesteia mă fac doar ecoul strigătului a 
peste 45.000 de membri activi ca mesager al promovă-
rii ideilor, atât în cadrul societății civile, cât și în relația cu 
instituțiile statului. Afilierea ne-a dat posibilitatea să partici-
păm la proiecte precum „Vârsta a treia – prioritate pe agenda 
publică”, să înțelegem mai bine și să promovăm îmbătrânirea 
activă, solidaritatea între generații, să dezvoltăm cooperarea și 
schimbul de experiență cu alte case de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Aderarea Federației la Platforma AGE Europe (Bruxelles) a reprezentat pentru noi, până la nivelul 
comunității locale al membrilor Asociației C.A.R.P. „Ana Aslan” BRĂILA, „certificatul intrării în Europa”.

Ca vicepreședinte al Comitetului Director al Federației, asigur întreaga conducere a acestui for 
că asociația brăileană este hotărâtă să continue drumul alături de celelalte entități de profil, pentru o 
mișcare unită și o coordonare eficientă, pentru realizarea unei strategii de advocacy care să oriente-
ze acțiunile caselor de ajutor reciproc.

La mulți ani, dragi colegi, la mulți ani, seniori din toată țara!

ILIE DUDULEA, 
Președintele Asociației C.A.R.P. „ANA ASLAN” Brăila

Vicepreședinte al Comitetului Director

Federația „OMENIA”, la vârsta de 30 de ani, a venit în lumea 
oamenilor vârstnici pe un drum bătătorit și curat, construit, 

întreținut și dezvoltat de înaintașii noștri centenari. Vremurile 
și oamenii vremurilor celor 30 de ani au făcut acest drum 
mângâietor și oferitor de puțină fericire pentru bătrânii 
dintotdeauna, azi mai triști, însingurați și împovărați.

Intrarea în maturitate a Federației Naționale “OMENIA“ 
impune aprofundarea cu noaș terii, fermitate, legalitate, 
voință și dorință sinceră, în realizarea scopului și 
obiectivelor oferite de aceste organizații care OMENESC 

trebuie să îi primească cu căldură, blândețe și duioșie pe 
bătrânii țării noastre.

ION LUCIAN MEHEDINȚI 
Președintele C.A.R.P. Galați,  

Vicepreședinte al Comitetului Director
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La aniversarea a 30 de ani de existență a Federației 
Naționale “OMENIA”, se cuvine să aducem 

aprecieri pline de respect pentru tot ceea ce a 
întreprins și întreprinde în beneficiul persoanelor 
vârstnice. Activitatea desfășurată de cele peste 
125 de case de ajutor reciproc ale pensionarilor 
afiliate Federației noastre, prin tot ceea ce 
realizează acestea, nu poate fi confundată cu 
activitatea unităților bancare. Noi facem protecție 
socială și acordăm împrumuturi cu dobânzi modice. 
Noi nu suntem bănci, fiind unici în ceea ce realizăm 
în folosul vârstnicilor și tind să cred că au dreptate toți 
cei care afirmă că suntem cea mai credibilă instituție a 
persoanelor vulnerabile. 

CONSTANTIN SĂVULESCU
Președintele C.A.R.P. “Armonia” Vălenii de Munte, 

Vicepreședinte al Comitetului Director

Mă mândresc, atât eu, cât și membrii Casei, că facem parte din 
Federația Națională „OMENIA”, organizație reprezentativă 

pentru casele de ajutor reciproc din România. S-au realizat 
foarte multe în acești 30 de ani, dar vreau să menționez doar 
câteva dintre acestea. S-au dezvoltat activitățile sociale, s-a 
consolidat activitatea de creditare, s-au dezvoltat relațiile cu 
mediul asociativ național și european, ceea ce înseamnă că 
suntem de valoare. În ceea ce privește activitatea socială, 
noi am dezvoltat un centru socio-medical în ultimii ani. 
Trebuie să ne gândim că asociațiile C.A.R.P. nu mai sunt 
ceea ce au fost la un moment dat, trebuie să ne dezvoltăm, 
trebuie să ne aliniem cerințelor europene și fac un apel la 
toate C.A.R.P.-urile pentru a înțelege acest context important, 
iar noi să putem ajuta cât mai mulți oameni. La mulți ani cu 
sănătate și să dea Dumnezeu să ni se revendice meritele a ceea 
ce facem noi în folosul persoanelor de vârsta a treia! 

ELENA UNGUREANU 
Președintele Asociației C.A.R.P. Iași, 

Membru al Comitetului Director

C.A.R.P. Zalău este membră a Federației Naționale 
„OMENIA” chiar de la înființarea acesteia. Având în 

vedere că anul acesta se împlinesc 30 de ani de existență 
a Federației, un moment deosebit din viața pensionarilor 

membri, și nu numai a pensionarilor membri, mă bucur 
să transmit felicitări tuturor celor care au pus bazele 
Federației, celor care conduc astăzi această Federație 
și președinților de C.A.R.P.-uri din țară care își aduc 
contribuția zi de zi la buna desfășurare a activității și la 
îndeplinirea obiectivelor. Este un moment istoric pentru 
că 30 de ani sunt mulți și pensionarii membri trebuie 
sărbătoriți prin intermediul Federației acum la împlinirea 

acestei frumoase vârste. 
IOAN IVAȘCĂU 

Președintele C.A.R.P. Zalău, 
Vicepreședinte al Comitetului Director
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Să fim cât mai mult uniți și fiecare 
C.A.R.P., in diferent de mărimea aces-

tuia, să își măreas că procentul capitalului 
propriu si să realizăm împreună o mulțime 
de activități de protecție socială pentru 
cei care au cea mai mare nevoie, seniorii 
noștri. 

La mulți ani Federației, 
la mulți ani seniori!

CEZAR TELESCU
Președintele C.A.R.P. Suceava, 
Membru al Comitetului Director

C.A.R.P. Bistrița este membră a Federației Naționale 
„OMENIA” din anul 1995, parte integrantă a celor 

peste 1.400.000 de membri asociați în C.A.R.P.-uri.
La ceas aniversar, dorim să transmitem un mesaj 

de apreciere pentru întreaga activitate desfășurată 
în beneficiul persoanelor vârstnice din România. Ne 
exprimăm întreaga considerație și recunoștință față de 
progresele obținute împreună atât la nivel național și 
internațional, cât și la nivel de organizație, fiind mândri 
că am avut posibilitatea de a colabora pe tot parcursul 
acestor ani și avem încredere într-un viitor mai bun care 
depinde esențial de modul în care vom lucra noi, uniți, în 
folosul exclusiv al celor pe care îi reprezentăm. 

IORGU HAIDĂU
Președintele C.A.R.P. Bistrița, 

Membru al Comitetului Director

Cu 30 de ani în urmă, un grup de pensionari cu suflet 
mare din București s-au gândit să pună bazele 

acestei Federații pentru sprijinirea și informarea cu 
toate noutățile legislative a C.A.R.P.-urilor de la nivel 
național. Federația a fost și este un real succes, 
având la conducere buni specialiști, gata oricând cu 
un răspuns pentru cei din teritoriu. 
La aniversarea celor 30 de ani de existență, dorim La 
Mulți Ani pentru a putea sprijini cât mai bine seniorii 
din țară!

ELENA CHIȚU
Președintele C.A.R.P. „OMENIA” Târgoviște, 

Membru al Comitetului Director
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La împlinirea celor 30 de ani de activitate, Asociația C.A.R.P. 
Alexandria transmite întregului colectiv al Federației 

Naționale „OMENIA” urări călduroase de ani mulți și cel puțin 
la fel de roditori în slujba pensionarilor din România, ca și cei 
de până acum. Deși C.A.R.P.-urile din țară există de mai 
mulți ani, faptul că acestea au înțeles în anul 1990 să se 
reunească într-o organizație de tip federativ reprezintă 
nu doar conștientizarea faptului că doar împreună 
suntem mai puternici, ci este una dintre primele forme 
concrete de organizare democratică și de coagulare 
a societății civile. Astfel, progresele înregistrate din 
1990 în activitatea Federației oglindesc nu doar 
profesionalizarea serviciilor oferite pensionarilor, ci și 
maturizarea democratică a societății românești.

Asociația C.A.R.P. Alexandria este onorată să aparțină 
Federației și își dorește consolidarea rolului pe care Federația 
îl are de jucat în comunicarea bunelor practici, în colaborarea 
pentru rezolvarea problemelor concrete cu care se confruntă. 
Federația trebuie să rămână expresia instituțională a colaborării dintre 
toate C.A.R.P.-urile, întrucât nevoia de profesionalizare a serviciilor și viitorul complex care 
se prefigurează în clipa de față impun cu necesitate această colaborare. 

GHERGHINA DRĂGUȘIN
Președintele Asociației C.A.R.P. Alexandria, 

Membru al Comitetului Director

Am analizat activitatea Federației în ultimii 30 de ani și, 
deși a avut un început modest, an de an, activitatea a 

fost dezvoltată și s-a mai adăugat câte o formă de sprijin 
pentru C.A.R.P.-urile noastre, și pentru noi personal. 
Federația reprezintă un sprijin foarte important. Îmi 
doresc să rămânem în continuare uniți, fiindcă suntem 
considerați unici, și într-adevăr, pensionarii noștri 
vin cu drag pentru un împrumut, pentru rezolvarea 
unor probleme sociale și medicale, și aici mă refer 
la serviciile de stomatologie, de fizioterapie, cantina 

socială. Sprijinul membrilor nu vine numai din partea 
noastră, ci și din al Federației care ține în permanență 

legătura cu noi. Federația trebuie să meargă înainte!

LIDIA DAN 
Președintele C.A.R.P. Arad, 

Membru al Comitetului Director
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Aniversarea a 30 de ani de la înființarea Federației 
Naționale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din Ro-

mâ nia m-a îndemnat la o privire retrospectivă a 
ceea ce a însemnat casa de ajutor reciproc a pen-însemnat casa de ajutor reciproc a pen- casa de ajutor reciproc a pen-
sionarilor pentru vârstnici și “inclusiv” pentru familia 
mea. Încă din anii 1958 - 1960, vârstnicii familiei 
care locuiau în București și Bârlad erau membri ai 
acestor asociații și așa, în anul 1994, prin tradiția 
formată am ajuns și eu membru, fără a gândi că, 
după alți 12 ani, voi face parte din Consiliul Director 
al Asociației C.A.R.P. “OMENIA” București.

Atribuțiile îndeplinite în cadrul Consiliului Di-îndeplinite în cadrul Consiliului Di- în cadrul Consiliului Di-în cadrul Consiliului Di- cadrul Consiliului Di-
rector, poziția de secretar al Federației Naționale 
“OMENIA” timp de 2 ani și cea de secretar general 
timp de aproape 12 ani, precum și aceea de direc-și aceea de direc- aceea de direc-
tor al revistei “OMENIA”, publicație trimestrială a 
Federației, mi-au dat posibilitatea să cunosc mai 
profund problemele cu care se confruntă semenii 
mei, persoane vârstnice.

Munca desfășurată în acești ani, în echipa care 
a condus destinele Federației mi-a permis să cu-
nosc eforturile deosebite depuse de personalul din 
conducerea caselor de ajutor reciproc ale pensiona-
rilor, membri în Consiliul Director, Comisia de Cen-în Consiliul Director, Comisia de Cen- Consiliul Director, Comisia de Cen-
zori și structurile financiar-contabile și de creditare, 
în redacțiile ziarelor, revistelor și buletinelor informa- redacțiile ziarelor, revistelor și buletinelor informa-și buletinelor informa- buletinelor informa-
tive în scopul perfecționării și diversificării activității 
și serviciilor destinate celor peste 1,4 milioane de 
membri.

Pentru a performa în prezent și a prefigura 
mai bine viitorul am cercetat în arhive și am văzut 
eforturile depuse de președinții federației, mem-
brii Comitetului Director și ai Comisiei de Cenzori 
în cei 30 de ani de activitate și am constatat că în 
fiecare an, în fiecare mandat au fost probleme de 
rezolvat (și multe dintre ele rezolvate), atât de ordin 
legislativ cât și social. În cei 30 de ani în fața con-și social. În cei 30 de ani în fața con- social. În cei 30 de ani în fața con-În cei 30 de ani în fața con- cei 30 de ani în fața con-în fața con- fața con-
ducerii federației au apărut  probleme privitoare la 
reprezentare, la recunoașterea drepturilor seniorilor 
și respectarea acestora, într-o societate aflată într-o 
tranziție de lungă durată și nefinalizată la timp.

Cunoașterea prin cercetarea în arhivele proprii 
a fost completată de participarea la diverse activități 
împreună cu ministerele de resort și cu partene- cu ministerele de resort și cu partene-și cu partene- cu partene-
rii, precum și la proiectele cu fonduri norvegiene 
– “Vârsta a treia, prioritate pe agenda publică” și 
respectiv elvețiene – “Cetățeni activi la puterea a 
treia”, în care conducerea federației a fost implicată.

La propunerea președintelui Federației 
Na ționale “OMENIA”, domnul inginer Gheorghe 
Chioaru, am fost desemnat reprezentant și mem-și mem- mem-
bru în Consiliul de Administrație al AGE Platform 
Europe, cu sediul la Bruxelles, fapt care mă 
onorează, dar mă obligă și mai mult față de membrii 
Federației pe care îi reprezint, să le susțin drepturile 
și să le promovez propunerile.

În același timp, gândindu-mă la viitorul Fede-
rației, al asociațiilor membre, și al seniorilor, de-
oarece și ei au un viitor, consider că acesta va exista 
cu certitudine cu condiția promovării mo der nizării, a 
digitalizării în activitatea de credi tare și a susținerii 
serviciilor sociale cele mai utile și adec vate acestei 
generații. Îmbătrânirea activă, pro movarea econo-Îmbătrânirea activă, pro movarea econo- activă, pro movarea econo-
miei sociale și a economiei de argint trebuie să fie 
priorități ale asociațiilor noastre care vor asigura 
menținerea integrării sociale a seniorilor într-un me-într-un me--un me-
diu social național și european prietenos, dar supus 
unor mari provocări și schimbări geopolitice, geo-și schimbări geopolitice, geo- schimbări geopolitice, geo-
economice, geoclimatice și chiar geosanitare.

Cu prilejul celei de a 30-a aniversări, urez senio-
rilor, membri ai marii familii “OMENIA”, viață lungă, 
o bătrânețe liniștită, lipsită de griji, într-o societate 
intergenerațională și să nu uite niciodată că “Prin 
noi OMENIA există”.

Secretarul general 
al Federației Naționale “OMENIA“ 
a C.A.R.P.-urilor din România
GIORGICĂ BĂDĂRĂU

MESAJUL SECRETARULUI GENERAL
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MESAJUL CONTABILULUI ȘEF / CENZORULUI ȘEF

Se împlinesc, iată, 30 de ani de la înființarea unei instituții care 
în timp, pe lângă faptul că și-a transformat numele în renume, 

a reușit, coalizând toate forțele puse în slujba apărării drepturilor 
persoanelor vârstnice, să devină o adevărată industrie de econo-
mie socială și un exemplu de bună practică. 

Federația Națională „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România 
a apărut ca o necesitate de protejare și întărire a unui fenomen, 
respectiv asociațiile de tip casă de ajutor reciproc a pensionari-
lor, organizații cu o puternică tradiție în societatea românească, 
dublată de o importanță deosebită, așa cum le caracterizează, 
alături de C.A.R.-urile de salariați și președintele Academiei Ro-
mâne, domnul profesor Ioan Aurel Pop, ca fiind “instituții capitale 
pentru viața oamenilor, dar la care ne gândim rar sau ne gândim 
numai când avem nevoie, fără să bănuim complexitatea lor, înde-
lungata lor tradiție, rosturile lor mai adânci”.

Federația a reprezentat și va reprezenta și pe viitor un ve-
ritabil purtător de cuvânt al persoanelor vârstnice în dialogul 
cu autoritățile centrale și locale, cu alte organizații similare din 
țară și străinătate, un vector de stabilitate pentru economiile și 
necesitățile financiare și sociale ale vârstnicilor într-un context 
socio-economic și politic nesigur și imprevizibil. 

Mărturie stă activitatea sa neobosită pentru apărarea dreptu-
rilor persoanelor vârstnice, pentru promovarea îmbătrânirii acti-
ve și a ajutorului reciproc demonstrând acum, la ceas aniversar, 
dacă mai era nevoie, că de 30 de ani “Prin noi OMENIA există!”. 

Federația Națională „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România, 
organizație etalon a seniorilor, menține de 30 de ani ștacheta 

calității serviciilor socio-financiare oferite prin casele de ajutor re-
ciproc ale pensionarilor afiliate celor peste 1.400.000 de membri. 
Aceste servicii oferite categoriei de vârstă cea mai afectată de 
situația socio-economică din ultimii 30 de ani sunt mai mult de-
cât necesare, sunt vitale pentru vârstnicii defavorizați cărora ne 
adresăm cu precădere. 

Noi, Federația Națională „OMENIA” facem, prin organizațiile 
membre, protecție socială. Acordăm împrumuturi cu dobânzi 
minime și oferim o întreagă paletă de servicii socio-medicale la 
prețuri modice. Acestora li se adaugă multitudinea de ajutoare 
financiare nerambursabile, precum și ajutoarele constând în ali-
mente și alte bunuri de consum. Toate acestea au construit, de-a 
lungul timpului, prestigiul de care se bucură acum Federația în 
fața partenerilor români și străini, a oficialităților dar, în primul 
rând, în fața oamenilor cărora i se adresează.

Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor sunt o constantă 
în viața pensionarilor români, un umăr pe care pot să se sprijine 
la nevoie, o șansă la o viață mai bună și o bătrânețe liniștită, iar 
toate la un loc întregesc marea familie a Omeniei!

DANA NIȚĂ
Cenzor șef

ALINA VIRGINIA 
PERJOIU 

Contabil șef



OMENIA  13

C.A.R.P.-URILE, UN EXEMPLU 
DE BUNĂ PRACTICĂ 

Prestigiul și valoarea câștigate de-a lungul timpului 
de Federația noastră au făcut ca multe personalități 
ale vieții socio-politice și culturale de marcă ale 
României să aprecieze și să sprijine activitatea 
și demersurile pe care le-am întreprins, având ca 
obiectiv major o îmbătrânire activă, sănătoasă și 
demnă pentru toți seniorii. Le mulțumim pentru 
gândurile frumoase și le dăm cuvântul: 

OMENIA  13
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“C.A.R.P. –urile, soluția pentru pensionarii săraci”

Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt o soluție. Din păcate, 
aici se cotizează pentru că nu se poate altfel. Pensionarul apelează 

la ceea ce a strâns și la ce îi mai dă în plus casa de ajutor reciproc, 
dar baza împrumutului pe care îl ia un vârstnic de la un C.A.R.P. este 
propria contribuție. E bine că există astfel de asociații care fac parte din 
Federația Națională “OMENIA”, e bine că se strâng acolo niște sume, e 
bine că poate să existe sistemul acesta al rotației. Este o soluție pentru 
ameliorarea anumitor nevoi stringente. Sunt foarte mulți pensionari care 
trăiesc în familii solide și frumoase și niciun Centru de zi cum foarte multe 
C.A.R.P.-uri au nu le va asigura o viață mai fericită decât în sânul 
propriei familii. Pentru alții, însă, adică cei care sunt singuri și nu 
mai au familie e bine că există cineva care îi ajută și care face ceva 
și pentru ei. Aici depinde de omenia - apropo de numele federației 
dumneavoastră - celor care fac așa ceva, de imaginația lor, de 
competența și dăruirea pentru astfel de acțiuni absolut necesare.

ADRIAN VASILESCU, 
consilierul 

Guvernatorului BNR

«Federația Națională „OMENIA” este cel mai 
bun purtător de cuvânt al vârstnicilor»

Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor și, implicit, Federația 
Națională “OMENIA” sunt cel mai bun purtător de cuvânt pentru 

problemele vârstnicilor în relațiile cu administrațiile locale și cea 
națională. C.A.R.P.-urile fac, în parte, treaba pe care administrația 
locală ar trebui să o facă gratuit. Ar putea fi atinse rezultate 
mult mai bune printr-o colaborare eficientă între C.A.R.P.-uri și 
administrația locală. Grav este că nimeni nu ascultă ONG-urile și 
nu le ia în serios.

 JOZEF GOEBELS
Președintele ADR Flandra și al Fundației 

T.O.N. (The Open Network)

„Federația Națională «OMENIA», 
un exemplu pentru alte comunități”

Solidaritatea dintre oameni te face mai puternic și o comunitate ca 
aceasta motivează contribuția voluntară. Ești mândru că lucrezi în 

acest sistem. Aceasta nu e regulă generală în România încă, dar cu 
munca și exemplul dumneavoastră puteți să vă faceți cunoscuți altora. 
Puteți fi un exemplu pentru alte comunități.

 Excelența Sa Ambasadorul Belgiei la București, 
domnul THOMAS BAEKELAND
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“Pensionarii reprezintă o forță formidabilă, 
nimeni n-ar crâcni în fața noastră”

Unul din obiectivele majore ale Federației Naționale “OMENIA” a Caselor de 
Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România este și acest deziderat, 

îmbătrânirea activă. Pensionarii trebuie să realizeze ce forță umană 
reprezintă, dacă s-ar organiza și și-ar impune punctele de vedere. 
Persoanele vârstnice trebuie să-și aleagă în frunte oameni care să se 
bată cu adevărat pentru ei, nu să mimeze că se luptă pentru pensionari. 
Ei reprezintă o forță formidabilă. Știți ce înseamnă un million de pensionari 
din cei cinci milioane câți suntem? N-ar crâcni unul în fața noastră, a 
pensionarilor. Să nu se resemneze! Știți câte s-ar putea face pentru ei, 
câte case de odihnă, sanatorii, etc.? I-am obliga pe guvernanți, pentru că 
reprezentăm o forță votantă și determinantă. Asta ar trebui să facă, 
să lupte. Să lăsăm Cișmigiul, sau dacă ne adunăm în Cișmigiu, să ne 
punem la punct niște planuri de atac în care nu cerem mult, dar cerem 
să trăim civilizat și demn. De ce nu ies eu la pensie și mulți ca mine 
muncesc: pentru că au copii, au nepoți, care nu au din ce să trăiască, 
nu au casă, nu au serviciu. Pensionari, nu vă lăsați cumpărați! 

ALEXANDRU ARȘINEL, 
actor, Director 

Adjunct al teatrului 
Constantin Tănase

”Gradul de civilizaţie al unei societăţi 
stă în atitudinea faţă de pensionari”

Gradul de civilizaţie al unei societăţi se cunoaşte după două 
aspecte: atitudinea faţă de pensionari, adică faţă de cei care 

nu mai sunt activi şi atitudinea faţă de femei. Gradul de civilizaţie 
în atitudinea faţă de pensionari este explicabilă prin faptul că 
societăţile sălbatice pleacă de la premisa că acela care nu mai 
este folositor, nu mai este tânăr, nu mai este în putere, trebuie 
să moară de foame, să fie sacrificat. Cred că o responsabilitate 
o au şi organizaţiile de pensionari, care nu reuşesc să impună un 

punct de vedere al pensionarilor. Unele dintre ele au fost împărţite 
politiceşte, folosite de partidele politice, ori ele ar trebui să fie ale 

pensionarilor, să servească interesele vârstnicilor, să fie apolitice. Din 
păcate, până la urmă s-a reuşit şi această divizare a lor. Astfel, s-a ajuns 

să nu mai reprezinte o forţă care să aibă un cuvânt de spus în societate, care să-şi impună 
punctul de vedere. După părerea mea, dincolo de creşterea pensiilor, ar trebui găsită o 
soluţie pentru activarea bătrânilor. O foarte mare problemă o reprezintă sentimentul de 
inutilitate pe care îl au foarte mulţi pensionari. Ar trebui să se găsească o formulă prin 
care ei să câştige, în afara pensiei, nu neapărat un câştig material, o activitate pentru un 
pensionar este cea care îi dă sănătate, nu neapărat morală, ci chiar, la propriu, o sănătate 
fizică mai bună. Asociații precum C.A.R.P.-urile cred că ar trebui să contribuie la o mai 
corectă imagine a pensionarilor. În opinia publică, mai ales în rândurile tinerei generaţii 
s-a creat imaginea că pensionarul este un tip conservator, rămas în preistoria lumii, de 
regulă nostalgic al comunismului şi care nu înţelege nimic din lumea modernă. Din punctul 
meu de vedere cred că ar trebui schimbată această imagine, pentru că sunt foarte mulţi 
pensionari şi oameni în vârstă care sunt mult mai moderni decât tinerii.

ION CRISTOIU, jurnalist și scriitor
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„Tot ce suntem noi se datorează oamenilor 
de vârsta a treia, care ne-au crescut și învățat”

Dacă sunt respectate drepturile vârstnicilor? Eu nu vă pot 
raspunde în numele autorităților. Pot doar, în cunoștință de 

cauză, să vă spun că există legi, dar în egală măsură există 
prea puțini oameni care își cunosc drepturile și le pun în 
practică, există și birocrația ca piedică și, de asemenea, o 
insignifiantă promovare a acestor drepturi. Societatea civilă, 
ONG-urile fac eforturi să preia din această misiune deloc 

ușoară, dar nu e de ajuns. Din păcate, mai avem mult de 
lucru. Și până atunci, vulnerabilitatea crește, nici măcar nu 

stă pe loc. Mă întristează să spun asta. Și mă mai întristează să 
spun că tot ei, oamenii vulnerabili, caută să se lupte pentru a ieși la 

lumină, prea puțin ajutați de către cei din jur, care ar putea face mai mult pentru ei. Ce 
motivație ar avea aceștia, mă veți întreba? Pur și simplu sensibilitatea umană, omenia 
în sine și gândul că va veni o vreme în care cu toții putem sau vom deveni vulnerabili, 
într-un fel sau altul. Tot ce suntem noi se datorează oamenilor care ne-au crescut și 
care ne-au învățat. E o mare greșeală să ne uităm sau să nu ne respectăm rădăcinile. 

ANDREEA MARIN, om de televiziune

“Dacă nu ne respectăm bătrânii 
înseamnă că nu ne respectăm trecutul”

Ce șanse mai au vârstnicii în această societate nervoasă? Dacă nu ne 
respectăm bătrânii înseamnă că nu ne respectăm nici familia, nici 

trecutul. Oamenii aceștia au muncit, de bine de rău, în condiții vitrege sub 
regimuri diferite față de ceea ce trăim noi, dar au făcut-o în primul rând 
pentru țară. Pe vârstnici îi doare faptul că, după Revoluție, s-a ales praful 
de citadelele unde au lucrat ei, că sunt tratați ca niște oameni fără folos, ca 
o haină veche purtată prea mult. Toată lumea încearcă să se despovăreze 
de ei. Trebuie să-i tratăm cu respect pentru că și noi vom fi în locul lor. 

FLORIAN BICHIR, jurnalist și scriitor

„.Vârstnicii care intră în contact cu dumneavoastră 
deja au o viață mult mai bună”

Asociațiile de tip C.A.R.P., respectiv Federația Națională “OMENIA” sunt un 
exemplu de bună practică, iar Federația este condusă de un om cu adevărat 

extraordinar și sclipitor în ceea ce face. Asociațiile dumneavoastră sunt, 
totodată, un exemplu de urmat pentru toate organizațiile de pensionari din 
țară și pentru modul în care se pot implica în viața de zi cu zi a comunității. 
Sunteți o sursă de inspirație pentru activitatea pe care noi o desfășurăm la 
primărie, încercăm să învățăm din experiența dumneavoastră, din lucrurile 
bune pe care le faceți. Eu cred că ar trebui să facem viața vârstnicilor mai 
bună zi de zi, și acest lucru să ne preocupe permanent. Să dea Dumnezeu 
să stăm cât mai mult în acest tip de colaborare fructuoasă. Lucrurile atât de 
bune pe care le faceți pentru seniori sunt un exemplu și un îndemn pentru ceilalți. 
Vârstnicii care intră în contact cu dumneavoastră deja au o viață mult mai bună, prin 
simpla prezență că activează și sunt membri ai acestor asociații. 

 DANIEL FLOREA, primarul Sectorului 5
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„Nu e doar de dorit, ci și firesc, să ne trăim 
bătrânețile acasă, înconjurați de nepoți”

Despre vârsta a treia, cred că fiecare poate alege dacă și-o petrece pe 
bancă în parc, sau rămânând activ, așa cum a făcut mama mea, care 

avea grădina plină la 89 de ani și care producea cu mânuțele ei, cele 
necesare vieții. Formula miracol s-ar putea exprima cam așa: activitate 
și pasiuni care îți dau satisfacție la orice vârstă. În România sunt 
nenumărate situații în care putem vorbi de incluziune și protecție socială 
pentru vârstnici, dar sunt și situații în care lucrurile nu stau deloc așa. 
Diferența pe care o văd eu, cel puțin față de vestul Europei, este că în 
mentalitatea românească familia este văzută ca o entitate care trebuie 
să funcționeze ca atare până la capăt. Nu ne aruncăm părinții și 
bunicii la azil. La noi, oamenii de vârsta a treia vor să arate că încă 
pot să își crească și să își mângâie nepoții. Cred că aspectul acesta 
contează enorm, poate mai mult chiar decât confortul financiar, care 
este, bineînțeles, important, dar care nu duce neapărat la incluziune 
socială. Nu e doar de dorit, ci și firesc, să ne trăim bătrânețile acasă, 
înconjurați de nepoți, ceea ce este de fapt un mod de viață mai 
puțin întâlnit în Occident.

MIRCEA DIACONU 
actor

„Seniorii trebuie să se simtă utili societății, 
chiar și după vârsta de pensionare”

Ȋn ultimii ani am văzut mai multe iniţiative de sprijinire și ocrotire a drepturilor 
persoanelor de vârsta a treia din România, printre care şi Federația 

Națională “OMENIA” pe care o felicit pe această cale pentru activităţile 
sale. Astfel de demersuri sunt foarte importante pentru noi toţi, pentru 
societate. Rolul entităţilor private, al ONG-urilor, este foarte important 
deoarece acestea cunosc în detaliu comunitatea respectivă cu toate 
particularităţile sale. Seniorii trebuie să se simtă utili, să fie membri activi 
ai societăţii chiar şi după vârsta de pensionare. Ar putea participa, ar 
putea fi implicaţi chiar ei în activităţile unor astfel de organizaţii, alături de 
elevii şi studenţii pentru care acumularea de experienţă prin voluntariat este 
valoroasă la fel ca şi interacţiunea cu cei înţelepţi.

Doctor ANNA MARIE HERGHELEGIU, Institutul “Ana Aslan”

„C.A.R.P.-urile, exemplu de bună practică”

Sectorul serviciilor sociale adresate adulților, și mai ales cel 
adresat persoanelor vârstnice, este slab dezvoltat la nivel 

național. Există însă și exemple de bună practică, dar acestea 
sunt mai degrabă inițiative punctuale, reușite insulare și deci nu 
putem să vorbim de o rețea de astfel de servicii la nivel național. 
În acest context, vă felicit pentru proiectele și inițiativele pe care 
C.A.R.P.-urile și Federația Națională „OMENIA” a C.A.R.P.- 
urilor din România le inițiază și susține la nivel național.

Prof. univ. dr. DORU BUZDUCEA 
Decanul Facultății de Sociologie
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„Dacă nu ar fi existat C.A.R.P.-urile, 
pensionarii ar fi murit demult”

Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, în economia socială sunt, 
vrem, nu vrem, un fel de bănci ale săracilor. Aceste organizații, din 

punct de vedere socio-financiar sunt bănci de tip vechi, nu de tip nou. 
Dacă ar fi fost de tip nou ar fi murit pensionarii de mult. Aceasta este 
funcția lor în sistemul de economie socială, au funcția de supraviețuire. Să 
dea Dumnezeu ca aceia care au grijă de ele să le țină cât mai mult în viață.

ILIE ȘERBĂNESCU, analist economic

“C.A.R.P.-urile sunt vitale”

Existența C.A.R.P.-urilor este vitală pentru pensionarii cu venituri mici, 
dar nu numai. Ar trebui să fie lărgită această arie și pentru alte 

persoane care să se alăture acestui mecanism. Este o alternativă la 
așa-zisele instituții financiare nebancare care dau tot felul de credite cu 
niște dobânzi incomensurabile față de acest mecanism al caselor de 
ajutor reciproc. C.A.R.P.- ul a funcționat și înainte de 1989 și înainte de 
1947 a funcționat, funcționează și va funcționa fiindcă este un lucru vital, 
necesar, iar fără el foarte multe persoane ar avea de suferit din perspectiva 
faptului că nu ar avea nicio șansă.

SORIN MIERLEA, președintele InfoCons

“Trebuie schimbată mentalitatea tinerilor față 
de vârstnici, a vârstnicilor față de vârstnici”

Conceptul de îmbătrânire activă evidențiat la nivelul asociațiilor 
de tip C.A.R.P.  nu este promovat numai de sociologi, dar și 

de gerontologi, de geriatri. Este foarte util pentru dezvoltarea 
unei vieți cu o calitate mai bună, pentru cei care au ajuns la o 
anumită vârstă, să continue să lucreze. Să nu stea și să se lase 
furați de acel “dolce far niente” clasic vârstei a treia. Cum facem 
asta? Este destul de dificil, mai ales că depinde de categoria de 
vârstnici. În principiu, trebuie de la început creată o mentalitate 

în care vârstnicul să nu fie marginalizat, să nu fie trimis la colțul 
societății, sau cum spunea un mare gerontolog, să nu fie omorât 

prima dată social. Trebuie să se găsească soluții ca oamenii aceștia să 
lucreze. În unele țări, cum sunt Statele Unite ale Americii, există tipuri de voluntariat unde 
aceste persoane sunt angrenate activ în diverse acțiuni cu efecte sociale, culturale și așa 
mai departe. Un bătrân nu trebuie să stea cu brațele încrucișate.

Acad. Prof. Univ Dr. CONSTANTIN BĂLĂCEANU STOLNICI
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DESPRE NOI

Federația Națională “OMENIA’’ a Caselor de Ajutor 
Reci proc ale Pensionarilor din România este o 
organizație nonguvernamentală, apolitică, având 
ca scop perfecționarea activităților desfă șurate de 
către casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 
membre, pentru întrajutorarea și protecția socială 
a membrilor individuali, persoane vârstnice. 

Membrii Comitetului Director
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În prezent, Federația este cea mai 
mare re țea de asociații ale seniorilor pen-
tru seniorii din România, cu 126 de orga-
nizații membre și peste 1.400.000 de mem-
bri individuali, iar la nivel euro pean, prin 
afilierea la Platforma AGE Europe, s-a ală-
turat unei familii care reprezintă peste 40 
de milioane de seniori. 

Federația promovează ajutorul reciproc, 
inclu ziunea socio-financiară a seniorilor și 
solidaritatea socială, educația financiară și 
îmbătrânirea activă prin încurajarea par-
ticipării persoanelor vârstnice în societate 
ca deținători de drepturi, cetățeni și consu-
matori, îmbătrânirea într-o stare de să nătate 
fizică și mentală mai bună, posibilitatea de a 
se bucura de o viață demnă într-o societate 
prietenoasă tuturor vârstelor. 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014
Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro

AL FEDERAȚIEI NAȚIONALE “OMENIA“ 
A C.A.R.P.-URILOR DIN ROMÂNIA

Centru de Management 
și Advocacy

Proiect finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România

Vârsta a treia prioritate pe agenda publică

Membrii Parlamentului Seniorilor
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AJUTOR RECIPROC

RESPECTAREA
DREPTURILOR OMULUI

SOLIDARITATE
INTERGENERAȚIONALĂ

VIAȚĂ DEMNĂ

PARTICIPAREA SENIORILOR
ÎN SOCIETATE

SOCIETATE PRIETENOASĂ
TUTUROR VÂRSTELOR

ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ

INCLUZIUNE
SOCIO-FINANCIARĂ

VALORILE NOASTRE
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Promovarea drepturilor per soanelor vârst-
nice și spri jinirea acestora de a avea o viață 
demnă este esența activităților caselor de 
ajutor reciproc ale pensionarilor și implicit a 
Federației Naționale “OMENIA”. Începând cu 
anul 2014, Federația s-a alăturat AGE Platform 
Europe, o rețea europeană de organizații non-
pro fit cu și pentru persoane de peste 50 de 
ani din Uniunea Europeană. AGE promovează 
interesele celor 190 de mili oane de cetățeni 
cu vârste de peste 50 de ani în UE și se 
concentrează pe o gamă largă de domenii care 
afectează vârstnicii și pensionarii. Astfel, prin 
intervențiile pro prii la nivel local și național, cât 

și prin alăturarea eforturilor noas tre altor coaliții, 
Federația este implicată în demersuri care vi-
zează îmbunătățirea cadrului legislativ pentru 
persoanele vârst nice și asociațiile de pen sionari, 
întărirea și promovarea drepturilor acestora în 
domenii precum sănătate, piața muncii, locuire, 
participare la viața co mu nității și voluntariat, 
ser vicii socio-medicale și îngrijire la do miciliu, 
servicii financiare, eco nomie socială. 

Persoanele vârstnice tre buie să continue să 
fie incluse și să joace un rol valoros și activ în 
societate, inclusiv în planificarea politicilor care 
le afectează viața, printr-o bună cunoaștere a 
drepturilor și mecanismelor existente.

C.A.R.P.-URILE, FURNIZORI DE 
SERVICII ADAPTATE SENIORILOR
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Sistemul de ajutor reciproc dezvoltat 
în zeci de ani de funcționare pornește 
în primul rând de la o bună înțelegere a 
nevoilor seniorilor de servicii financiare 
adaptate și ușor de accesat, completat de 
o altă componentă importantă, aceea de 
consiliere și educație financiară. Veniturile 
mici sau lipsa acestora, vârsta înaintată, 
refuzul instituțiilor financiare de a acorda 
servicii bancare, educația precară și 
abilitățile fizice în declin reprezintă 
bariere în accesarea de servicii financiare 
pentru seniori. Astfel, casele de ajutor 
reciproc ale pensionarilor promovează 
incluziunea financiară a unui segment 
de populație nebancabil prin informare/
educație pentru reducerea riscului de 
abuz financiar și pentru creșterea calității 
vieții seniorilor din România.

C.A.R.P. “Speranța” Hunedoara

C.A.R.P. “Armonia” Vălenii de Munte

C.A.R.P. “OMENIA“ București

INCLUZIUNE ȘI EDUCAȚIE FINANCIARĂ
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Asociația C.A.R.P. Ploiești

C.A.R.P. Zalău

C.A.R.P. Caracal
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O bună stare de sănătate, 
dar și posibilitatea de a accesa 
servicii medicale reprezintă 
unul dintre cei mai importanți 
in dicatori ai calității vieții, de 
aceea, casele de ajutor reci proc 
ale pensionarilor asigură accesul 
persoanelor vârstnice la servicii 
medicale și sociale oferite atât 
prin cabinetele pro prii, cât și în 
colaborare cu diverse instituții 
medicale, pu blice sau private. La 
nivel național sunt oferite servicii 
de medicină de familie, geriatrie-
gerontologie, oftalmologie, car-
dio lo  gie, stomatologie, kineto te-
rapie, audiometrie, psihoterapie, 
ortopedie, recolta re analize. 
Periodic sunt orga nizate cam-
panii de tip caravană socio-
me dicală pentru seniorii din 
comunitățile din mediul rural, iar 
unele C.A.R.P.-uri oferă servicii 
de îngrijire la domiciliul persoa-
nelor vârstnice. 

SERVICII SOCIO-MEDICALE

Centru socio-medical 
C.A.R.P. Iași

C.A.R.P. Caracal

C.A.R.P. “Speranță și OMENIE“ Moinești

C.A.R.P. Arad
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C.A.R.P. Timișoara

C.A.R.P. Zalău

C.A.R.P. “Speranță și OMENIE“ Moinești

C.A.R.P. “Speranța“ 
Hunedoara
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Servicii oferite 
prin ateliere și puncte 

de distribuție
C.A.R.P.-urile susțin crea-

rea și menținerea locurilor de 
muncă pentru seniori și a ser-
viciilor de calitate la prețuri 
subvenționate:

l  Servicii de întreținere 
corporală – frizerie, coafură, 
manichiură/pedichiură

l  Servicii de reparații/
recondiționări – reparații 
electrocasnice, electronice, 
radio-TV, încălțăminte, 
croitorie, tâmplărie, 
lăcătușerie, instalații 
sanitare, adaptarea spațiilor 
locative pentru persoane cu 
mobilitate redusă. 

l  Puncte de distribuție 
produse alimentare și 
nealimentare – alimente de 
bază, produse de igienă, 
produse naturiste.

C.A.R.P. Iași

C.A.R.P. Suceava

C.A.R.P. “Ana Aslan“ Brăila

ÎNTREPRINDERI DE ECONOMIE SOCIALĂ
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C.A.R.P. “Elena Cuza“ Bârlad

C.A.R.P. “OMENIA“ București

C.A.R.P. “Speranță și OMENIE“ Moinești

C.A.R.P. “Speranța“ Hunedoara
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Activitățile socio-cultu ra le 
din cadrul centrelor de zi/clu-
bu rilor seniorilor sus țin inclu-
ziunea socială, îmbătrâ ni rea 
activă, implicarea în viața co-
mu nității, contribuind la re du-
cerea riscului de sărăcie, sin-
gurătate și instituționalizare.

C.A.R.P. Timișoara

C.A.R.P. Arad

ACTIVITĂȚI DE ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ, VOLUNTARIAT 
ȘI ÎNVĂȚARE PE PARCURSUL ÎNTREGII VIEȚI
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C.A.R.P. “Milcov“ 
Focșani

C.A.R.P. Alexandria

C.A.R.P. Iași

C.A.R.P. Bistrița

C.A.R.P. Roșiorii de Vede
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C.A.R.P. Sighetu Marmației

C.A.R.P. Suceava C.A.R.P. Zalău

Asociația 
C.A.R.P. Ploiești

C.A.R.P. “OMENIA“ 
Târgoviște



OMENIA  33

OMENIA TV, SINGURA PLATFORMĂ ONLINE 
A ORGANIZAȚIILOR DE SENIORI

Platforma online Omenia TV a apărut din nevoia orga-
nizațiilor membre ale Federației Naționale „OMENIA” a 
C.A.R.P.-urilor din România de a fi în contact cu proiecte-
le și strategiile Federației, de a învăța și colabora în spiritul 
ajutorului reciproc de la celelalte organizații, de a fi transpa-
rente în relația cu membrii, autoritățile centrale și locale, cu 
sponsorii. Vă invităm să explorați bunele practici în casele de 
ajutor reciproc ale pensionarilor accesând www.omeniatv.ro, 
postul care reflectă cel mai bine viața seniorilor, activitățile 
Federației și direcțiile propuse pentru viitor. 

Primul material video disponibil pe Omenia TV
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REVISTA OMENIA, 
PUBLICAȚIA NR. 1 A SENIORILOR

În martie 2009, apărea primul număr al Revistei OMENIA, publicație 
dedicată activității Federației, caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor 
și implicit, celor peste 1.400.000 de membri. Încă de la început, Revista 
Omenia și-a propus să prezinte problemele C.A.R.P.-urilor din România, 
ale membrilor acestora persoane vârstnice. Informații noi și oportune, 
schimburile de experiență, dialogul cu instituțiile statului și cu ONG-urile 
de profil din țară și din străinătate, cu alți parteneri sociali, ocupă cea mai 
mare parte din paginile revistei. Interviuri și analize economico-financiare 
pe teme de mare interes pentru asociațiile de tip C.A.R.P., articole tematice 
– istorie, medicină, asistență socială, pagini cu răspunsuri la întrebările 
membrilor și multe altele întregesc imaginea etalon creată în ultimii ani. 

Federaţia noastră este cea mai puter-
nică organizaţie de pensionari din ţară, 
cu structură teritorială reală, compusă 
din 38 de filiale judeţene şi 142 de 
C.A.R.P.-uri cu personalitate juridică, 
cu membri, atât în mediul urban (53%) 
cât şi rural (47%) … 

Activitatea Federaţiei Naţionale 
“OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc 
ale Pensionarilor din România de la 
Congresul din 20 aprilie 2007… 

MARTIE 2009 
Anul 1        nr.1 

SUNTEM PESTE UN MILION TREI SUTE DE MII ! 

CURIER INFORMATIV 
*Astăzi—economico-
financiar ... 
*Mâine— … 

Din experienţa  
C.A.R. Pensionari 

“OMENIA” Bucureşti 
FĂLTICENI 
BÂRLAD 

“SPERANŢA” Hunedoara 
ARAD 

... 

  

Revista trimestrială a 
FEDERAŢIEI NAŢIONALE “OMENIA”  

a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România 

 Anul 8  nr. 1 (29) Martie 2016

SUNTEM PESTE UN MILION PATRU SUTE DE MII !
www.omeniatv.ro; www.fn-omenia.ro

Federația Națională "OMENIA" 
a C.A.R.P.-urilor din România, 
membră a Platformei AGE Europe

Senatorii sunt 
de pe Marte

pag. 18-19

INTERVIU cu Adrian Vasilescu, 
consilier BNR

“Toți suntem 
vinovați pentru 
ceea ce ni se 
întâmplă” pag. 2-4

pag. 33

Violența și 
abuzurile asupra 

vârstnicilor - 
generalități 
și prevenție

Revista trimestrială a FEDERAŢIEI NAŢIONALE “OMENIA”  
a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România 

SUNTEM PESTE UN MILION PATRU SUTE DE MII !

OMENIA
 Anul 12  nr. 2 (46) IUNIE 2020www.fn-omenia.ro; www.omeniatv.ro

Federația Națională "OMENIA" 
a C.A.R.P.-urilor din România, 
membră a Platformei AGE Europe

“Noi suntem 
cei 
din linia 
întâi, 
ieri șpăgari, 
azi eroi!”
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30 DE ANI ÎN IMAGINI

Consiliul Național al Federației 
Naționale “OMENIA“ - 10 aprilie 2009

Consiliul Național al Federației 
Naționale “OMENIA“ - 15 aprilie 2016
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Participarea președintelui Federației Naționale “OMENIA“ 
la ședințele Platformei AGE

Încheierea lucrărilor proiectului  
“Buna guvernare“, 2016
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Consiliul Național al Federației 
Naționale “OMENIA“ - 28 aprilie 2017

Vizita Excelenței Sale Ambasadorul Regatului 
Belgiei în România la Federația Națională “OMENIA“ 

13 ianuarie 2017
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Consiliul Național al Federației 
Naționale “OMENIA“ - 13 aprilie 2018

Congresul Național al Federației 
Naționale “OMENIA“ - 10 mai 2019
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