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RAPORT
privind activitatea Comitetului Director
al Federației Naționale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România
pentru anul 2021
Consiliul Național din acest an se desfășoară spre finalul unei crize sanitare mondiale
și naționale fără precedent și începutul unei crize energetice și economico-financiare,
determinate de resetarea paradigmei dezvoltării întregii omeniri de noua revoluție
tehnologică și digitală.
I. PREZENTARE GENERALĂ
Federația Națională „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România a luat ființă la data de 24
septembrie 1990 în baza art. 37 din Constituția României și are personalitate juridică prin
Sentința Civilă nr. 2230/1990 a Judecătoriei Sectorului 1 București și funcționează în baza
prevederilor O.G. nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu
modificările și completările ulterioare Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale
pensionarilor și Legea nr. 502/2004 privind asociațiile de pensionari.
Din anul 2014, Federația Națională “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România este membră cu
drepturi depline a Age Platform Europe (Platforma Vârstnicilor Europeni), cu sediul la Bruxelles.
Misiunea, viziunea și valorile Federației Naționale “OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România,
aprobate la Congresul din anul 2015, continua să ne călăuzească activitatea.
Structura organizatorică: Structura organizatorică este cea statutară privind conducerea
executivă, deliberativă și de control. Structura teritorială este formată din 37 de filiale județene și
una în municipiul București, care cuprind 121 de C.A.R.P.-uri afiliate și 4 partenere, cu membri în
peste 9.473 de localități (municipii, orașe, comune și sate). Peste 31,5% dintre membri sunt
înregistrați în mediul rural. C.A.R.P.-urile sunt unitățile de bază ale Federației, funcționează pe
bază de statut propriu, sunt înregistrate ca persoane juridice în Registrul Național al Asociațiilor și
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Fundațiilor și înscrise în Registrul de Evidență al Băncii Naționale a României, potrivit Legii nr.
93/2009 și Regulamentul nr. 20/2009 al BNR.
II. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A OBIECTIVELOR:
1. Întărirea capacității de management în toate domeniile de activitate
În anul 2021, Biroul Permanent și Comitetul Director, asociațiile membre și-au continuat
eforturile pentru menținerea de facilități existente, în special în mediul rural, pentru înscrierea de
noi membri, menținând ca grupuri țintă pensionarii cu pensii mici și foarte mici, precum și
vârstnicii singuri și aflați în risc social și de sănătate.
În marea majoritate a asociațiilor membre, din cauza pandemiei de coronavirus Covid19, a continuat scăderea numărului de membri, persoanele vârstnice suportând restricțiile
generale impuse tuturor cetățenilor.
Ordonanțele succesive privind starea de alertă au impus din partea conducerilor
C.A.R.P.-urilor măsuri privind restricționarea sau reorganizarea programului de lucru cu
membrii, măsuri igienico-sanitare și dotări corespunzătoare cu materiale și echipamente de
protecție, precum măști, viziere, geamuri de protecție de tip plexiglas, utilizarea
dezinfectantelor pe scară largă, la nivel individual și pentru spații de lucru, ceea ce a
determinat și cheltuieli pe măsură.
În același timp, pentru protecția seniorilor și a salariaților care sunt în slujba lor
Consiliile Directoare, au continuat dar și adoptat alte măsuri restrictive privind rotația sau lucrul
alternativ, trecerea în șomaj sau în șomaj tehnic a unor angajați, telemunca pentru anumite
categorii de personal. Unele dintre asociațiile membre au restructurat semnificativ anumite
activități disponibilizând o parte din salariați.
La sfârșitul anului 2021, numărul total al membrilor a fost de 901.321 de membri în
scădere cu aproximativ 11% față de anul 2019, printre motive numărându-se prudența crescută,
perspectiva unei crize economice și energetice profunde, aprecierile nerealiste ale politicienilor
privind creșterea pensiilor, precum și perspectiva elaborării unei noi legi a pensiilor în noile
condiții restrictive impuse de PNNR.
Ca urmare a situației pandemice și pentru o mai mare eficiență, Biroul Permanent și
Comitetul Director au desfășurat în anul 2021 ședințele prin corespondență, pregătind trecerea la
ședințe online.
În anul 2021 președintele Federației, membrii Comitetului Director și Secretariatul general
au fost în contact permanent prin corespondență, dar și prin mijloace de comunicare electronică
cu C.A.R.P.-urile din zona de responsabilitate pentru a cunoaște în detaliu problemele locale și
pentru a sprijini vârstnicii aflați în situații critice. Astfel, am reușit să colectăm și să centralizăm
propunerile venite din partea asociațiilor membre cu privire la perfecționarea cadrului legislativ în
care ne desfășurăm activitatea.
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Propunerile primite au fost analizate și vor fi promovate în anul 2022 potrivit competențelor
Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau Parlamentului
României, direct președinților celor două camere sau membrilor comisiilor parlamentare, ori prin
cabinetele parlamentarilor locali.
După cum știți în anii anteriori, începând de fapt cu anul 2007, am avut o colaborare
constructivă permanentă cu Ministerul Muncii, cu legislativul, cu instituțiile publice centrale și
locale.
În acest context, în perioada 2017-2020, Federația și C.A.R.P.-urile au parcurs un proces
de evaluare de către Banca Mondială și Banca Națională a României. Evaluarea, în ansamblu, a
urmărit cadrul legislativ de organizare și funcționare al C.A.R.P.-urilor, comparat cu cel european,
modul de exercitare a managementului de către Federație prin structuri de supraveghere, control,
reglementare și avizare a funcționării C.A.R.P.-urilor, modul în care sunt respectate și garantate
drepturile membrilor în calitate de consumatori de servicii de creditare, și posibilitatea diversificării
serviciilor financiare oferite.
Rezultatele evaluării au fost publicate pe site-ul Băncii Mondiale și transmise Ministerului
Finanțelor Publice care au competențe privind inițiativa legislativă.
Managementul Federației și al C.A.R.P.-urilor înfăptuit în condiții de pandemie, sub stare
de alertă îl apreciez și în acest an 2021 ca fiind unul corespunzător, raportat la prevederile Legii
nr. 540/2002, OG nr. 26/2000, Statutului Federației, Statutelor C.A.R.P.-urilor, din punct de
vedere al formei de organizare și funcționare. Amânarea unor adunări generale ordinare, inclusiv
adunări pentru alegeri, din cauza restricțiilor impuse de criza sanitară nu a afectat major
activitățile asociațiilor membre, acestea putând fi desfășurate în anul 2022 în baza experienței
acumulate și identificării de noi soluții practice.
Sunt de menționat și lucruri pozitive. Schimburile de experiență de la C.A.R.. Ploiești și
cele online organizate de C.A.R.P. Timișoara au reliefat cu prisosință disponibilitatea de
perfecționare a managementului pe baza de indicatori de evaluare și performanță și de
digitalizare a activității. Publicarea unor articole trimise de C.A.R.P. Timișoara și C.A.R.P. Galați
în paginile revistei Omenia pe aceaste teme au rezonat cu așteptările celorlalte C.a.R.P.-uri din
Federația Națională “OMENIA”.
Minusurile activității noastre, acolo unde au fost, evidențiate și de mass-media, prin
sesizarea unor deficiențe sau chiar delapidări și-au avut cauza, de foarte multe ori, în lacunele
legislative privind supravegherea și controlul, precum și garantarea drepturilor consumatorilor.
În cazul prezentei evaluări și în orice situație, Federația își va manifesta permanent rolul
activ și va susține interesele legitime ale celor aproximativ 900.000 de membri și 1.753 de
salariați din rândul pensionarilor și asimilați (organe alese), 1.409 salariați mai tineri și chiar al
voluntarilor permanenți și ocazionali care ne-au susținut munca.
Susținerea intereselor legitime derivă și din obligația și respectul pe care îl manifestăm
pentru munca tuturor înaintașilor noștri în Federație și asociațiile membre indiferent de funcție
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sau poziție, și nu în ultimul rând, pentru cei 51.308 de membri care pe parcursul anului 2021 au
plecat dintre noi. Pentru cei trecuți în neființă ne exprimăm un pios omagiu.
2. Perfecționarea activității de creditare, de acordare a ajutoarelor nerambursabile și a ajutoarelor de deces
Apreciem că, și în perioada analizată, C.A.R.P.-urile afiliate și-au îndeplinit cu responsabilitate datoria față de membrii lor, identificând soluțiile cele mai viabile pentru a-i ajuta în
condițiile impuse de pandemia de coronavirus (Covid-19), în contexul în care vârstnicii reprezentă
categoria cea mai afectată din punct de vedere medical și cu cele mai mari pierderi.
Ratele dobânzilor moderate practicate, cuprinse între 1%-14%/an, diminuate în anul 2021,
și ca urmare a renunțării în majoritatea C.A.R.P.-urilor afiliate la dobânda anticipată, ajutoarele de
deces, ajutoarele nerambursabile sub diferite forme sau alte facilități au constituit forme concrete
de ajutorare a membrilor noștri, pe care indiscutabil nu le-ar găsi în nicio instituție financiară
bancară sau nebancară, și nici în alte asociații ale pensionarilor și au contribuit la menținerea
situației financiare a seniorilor în contextul creșterii prețurilor și a cheltuielilor cu materiale
sanitare.
Este bine cunoscut faptul că, la 32 de ani de economie de piață, majoritatea covârșitoare
a vârstnicilor este în continuare victima excluziunii financiare și nu se califică pentru
împrumuturile la bănci din cauza vârstei înaintate și a veniturilor mici. În același timp, seniorii au
manifestat multă reținere față de ofertele care folosesc mediul online. Acolo unde, însă, vârstnicii
au apelat la oferte de creditare ale unor IFN-uri, au fost semnalate dobânzi exorbitante și o serie
de cazuri de abuz, de aceea, incluziunea financiară rămâne o prioritate pentru asociațiile
membre.
Astfel, din datele colectate, în anul 2021 au fost în derulare 393.423 de împrumuturi, cu
29% mai puține decât în anul 2019, dar cu o valoare totală de 2.170.572.700 de lei, mai mare cu
8% decât în anul 2019, din care 261.653 împrumuturi noi, în valoare de 1.579.534.205 lei,
constituind, în continuare singura șansă pentru vâstnicii cu nevoi stringente de medicamente,
combustibil pentru încălzire și energie precum și bunuri de folosință medie.
Împrumutul minim a fost în valoare de 100 de lei, iar împrumutul maxim de 50.000 de lei.
Media împrumuturilor a crescut de la 2.985 de lei în anul 2020 la 3.246 de lei în anul 2021,
la unele C.A.R.P.-uri depășind valoarea de 6.000 de lei.
Și în anul 2021, un număr din ce în ce mai mare de C.A.R.P-uri s-a confruntat cu un
excedent de lichidități, trecând de la împrumutul tradițional de 3 ori cotizația, la împrumutul de 4
până la de 10 ori cotizația, cu plata în aceeași zi sau într-un termen foarte scurt și făcând diferite
plasamente în titluri de stat sau diferite forme de investiții.
Trendul ultimilor ani de scădere a numărului de contracte de împrumut, s-a menținut și în
anul 2021 în majoritatea covârșitoare a caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, dar totodată
și de creștere substanțială a sumelor împrumutate. Faptul că valoarea împrumuturilor este în
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creștere ne bucură, dar scăderea numărului de membri împrumutați ne îngrijorează puternic și
duce la concluzia că oferta noastră nu este întotdeauna suficient de atractivă, paleta de forme de
creditare este încă săracă, iar publicitatea în stare de alertă nu și-a atins scopul în condițiile în
care dobânzile au scăzut și avem excedent de lichiditate.
Creșterea valorii punctului de pensie cu 10% în anul 2022, precedată dar și urmată de
creșterea prețurilor la energie, gaze și carburanți precum și la bunurile de consum zilnic, și-au
pus amprenta negativ asupra vieții pensionarilor și familiilor acestora, determinând creșterea
numărului de „rău-platnici”.
Anularea prevederii legii privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară a determinat
diminuarea cheltuielilor aferente împrumuturilor restante, acolo unde legea se aplica.
S-au înmulțit situațiile dramatice în care vâstnicii nedeplasabili sau aflați în localitățile
rurale, la distanțe mari de sediul C.A.R.P.-urilor, fără acces la mijloacele de transport în comun,
diminuate ca număr din cauza pandemiei și prețurilor la carburanți să ajungă să aibă cheltuielile
de executare a popririi comparabile cu sumele restante.
Pe de altă parte, este important de reamintit că anii 2010 - 2021 au fost anii unor puternice
restructurări operaționale în sistemul financiar bancar și nebancar european care și-au pus
amprenta și în România.
Aceste schimbări, precum și activitatea de evaluare a Băncii Mondiale și a BNR,
desfășurată la entitățile financiare nebancare din Registrul de evidență nu trebuie neglijate de
asociațiile noastre care, de altfel, sunt recunoscute pentru stabilitatea lor, dar unele dintre ele
sunt insuficient capitalizate și nu sunt digitalizate și manageriate corespunzător, dacă ne
raportăm la standardele actuale, privind fondurile de rezervă, de risc și garanțiile pentru
deponenții de cotizație.
Proliferarea instituțiilor financiare nebancare cu capital preponderent extern care acordă
împrumuturi vârstnicilor, deși au dobânzi foarte mari, s-a produs parțial și din cauza lipsei de
capitalizare a celor autohtone, C.A.R.P.-uri, C.A.R.-uri și Cooperative de Credit în primele decenii
posdecembriste, iar acum, ca urmare a unei legislații financiare lacunare, publicități reduse și a
lipsei de deschidere către unele segmente de populație precum producătorii agricoli, persoanele
fizice autorizate, deținătorii de întreprinderi individuale, practicanții unor profesii liberale, dar și a
lipsei unei oferte diversificate.
Dezvoltarea capacității de creditare a C.A.R.P.-urilor se poate face prin creșterea
numărului de membri, a celor recent pensionați dar și din zonele insuficient acoperite și mărirea
fondului social aferent, mărirea capitalului instituțional, cheltuieli eficiente producătoare de venit,
diversificarea ofertei de împrumuturi. Introducerea urgentă a digitalizării care este soluția cel mai
des folosită de cei mai tineri este prioritatea indiscutabilă.
În același timp, atenția trebuie îndreptată și asupra celor aproximativ 611.500 de
pensionari cu pensie socială de 1.000 de lei compusă și care în mare parte nu mai sunt eligibili la
unele C.A.R.P.-uri.
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Alături de acestea, în analiza evoluției creditării, C.A.R.P.-urile trebuie să țină seama în
mod deosebit de prevederile OUG nr. 50/2010 cu modificările și completările ulterioare prin
Legea nr. 288/2010 și OUG nr. 52/2016 în ceea ce privește formula de calcul a dobânzilor și
publicitatea pentru informațiile precontractuale, precum și de prevederile art. 7 din OUG nr.
13/2011 și art. 2170 Cod Civil privind dobânda anticipată.
Deficiențele din activitatea unor C.A.R.P.-uri afiliate sau neafiliate privind creditarea sancționate în anul 2021 de ANPC și alte instituții abilitate ori semnalate de presă, în anii anteriori,
trebuie să ne mențină vigilenți, în scopul prevenirii sustragerilor din fondul social al membrilor,
prin contracte oneroase sau alte practici nelegale. Garantarea fondului social al membrilor, cu
provizioane create din veniturile C.A.R.P.-urilor rămâne o soluție opțională până la impunerea
obligației prin lege.
În același timp, protejarea depozitelor bancare create din fondul social al membrilor noștri,
în condițiile negarantării acestora prin lege, trebuie să constituie o prioritate și susținem
recomandările făcute, anual, începând cu anul 2015, de depunere la cât mai multe bănci din
categoria celor de importanță sistemică. De asemenea, menținem recomandarea de
reintroducere a disponibilităților în circuitul împrumuturilor acordate membrilor, în condițiile în care
unele bănci, cooperative de credit devenite instituții de credit și IFN-uri au oferte pentru
segmentul nostru de piață, persoanele vârstnice.
Apreciem că anul 2022, ca urmare a menținerii efectelor pandemiei și crizei economicofinanciare în care am intrat, trebuie să fie un an al prudenței, al menținerii și creșterii fondurilor de
rezervă și de risc. Totodată, acest an trebuie să fie important și din perspectiva educației
financiare pe care trebuie să o promovăm în rândurile membrilor noștri. Ei trebuie să aleagă pe
deplin conștienți informația corectă, să nu fie victimele acelor IFN-uri care au oferte înșelătoare.
Dar pot exista și IFN-uri bune. În aceste zile are loc procesul de înregistrare la Registrul
Comerțului a IFN AFIN S.A., o bancă a ONG-urilor care are ca principal scop asigurarea
capitalului de lucru, deci acordă credite inclusiv pentru împrumuturi. Editarea unei broșuri,
utilizarea site-urilor și publicațiilor proprii imediat după apariția noului cadru legislativ va fi o
prioritate.
3. Dezvoltarea activităților și serviciilor specifice economiei sociale prin care se
asigură incluziunea socială a persoanelor vârstnice prin accesul la servicii
socio-medicale și se încurajează solidaritatea între generații
Ca entități de economie socială și asociații furnizoare de servicii de incluziune socială,
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au menținut și îmbunătățit în anii anteriori prestările de
servicii la tarife reduse ori subvenționate prin atelierele proprii de croitorie, cizmărie, tâmplărie,
lăcătușerie, reparații electronice și electrocasnice, instalații sanitare și electrice, saloanele de
coafură și frizerie, manichiură, pedichiură, servicii funerare etc. Împreună cu magazinele sociale,
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cele de distribuție a produselor naturiste și a alimentelor, entitățile menționate au contribuit semnificativ la creșterea calității vieții persoanelor vârstnice, prin servicii adaptate nevoilor acestora.
Criza sanitară din ultimii doi ani, cu efecte negative prin limitarea deplasărilor ca urmare a
carantinei, restricțiile orare de deplasare, portul măștii și menținerea distanțării sociale au
determinat ca activitățile prestatoare de servicii de reparații, a saloanelor de înfrumusețare și
întreținere corporală să fie întrerupte sau diminuate drastic, iar cea mai mare parte din C.A.R.P.urile membre să le externalizeze și să recurgă la parteneriate cu agenți economici privați.
Programele de asistență socială și medicală puse la dispoziție în spațiile C.A.R.P.-urilor
sau prin parteneriate, concomitent cu asistența socială la domiciliul membrilor, au continuat cu
restricțiile impuse de lege și în anul 2021, prin parteneriatele cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Fundația United Way România, InfoCons, Banca de Alimente și alte entități nonprofit naționale și locale.
Alte tipuri de servicii socio-medicale și de recuperare oferite de C.A.R.P.-uri au fost
adaptate la noile condiții de criză.
4. Extinderea și diversificarea activităților cultural-recreative, de socializare și a
terapiilor ocupaționale pentru persoanele vârstnice
Printre cele mai numeroase și diversificate servicii în cadrul caselor de ajutor reciproc ale
pensionarilor s-au menținut și în anul 2021 activitățile cultural-recreative, de socializare și terapiile
ocupaționale pentru membrii noștri persoane vârstnice, cu restricții severe pentru activitățile de
grup.
Activitățile cultural-recreative au permis de-a lungul anilor o mai bună cunoaștere a
profilului membrilor noștri și a nevoilor acestora, folosind instrumente moderne din domeniul
asistenței sociale, precum anchete sociale realizate de echipe multidisciplinare. Pe baza nevoilor
individuale identificate, seniorii au fost incluși în programele sociale ale caselor de ajutor reciproc.
În perioada analizată, majoritatea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor afiliate
Federației au oferit membrilor astfel de servicii, prin cele peste 47 de centre de zi/cluburi ale
seniorilor aflate în evidența Federației, cele peste 31 de biblioteci cu programe reduse, adaptate
noilor condiții sau chiar suspendate pe anumite perioade.
În unele asociații membre s-au organizat online o parte din evenimente care au pus în
centrul lor seniorii, printre care amintim sărbătoarea Mărțișorului, Ziua femeii, Ziua Internațională
a Persoanelor Vârstnice. Aceste momente au fost redate în publicațiile proprii ale C.A.R.P.-urilor,
în presa locală și națională, pe Omenia TV, precum și, mai nou, pe rețelele de socializare.
Cercurile tematice de pictură, grafică, grupurile vocale, cercurile de dezvoltare a abilităților
digitale, “Seniorii ecologiști”, cercurile de mâini îndemânatice, cenaclurile literare, cercurile de
limbi străine au trebuit să se adpateze la criza sanitară, să funcționeze pe grupuri mici în funcție
de spațiu, iar unele dintre ele cu utilizarea spațiului virtual, cu speranța reluării activității normale
în anul 2021.
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5. Comunicarea cu organizațiile de pensionari din țară și din străinătate, cu
societatea civilă și mass-media
În anul 2021, comunicarea cu organizațiile de pensionari din țară și din străinătate, cu
societatea civilă și promovarea C.A.R.P.-urilor și a drepturilor persoanelor vârstnice în massmedia a constituit o prioritate pentru Comitetul Director, în special prin utilizarea mediului virtual.
În acest sens, am continuat colaborarea cu Federația Caselor de Ajutor Reciproc
(FEDCAR) cu care avem un protocol încheiat în anul 2012, cu InfoCons - un protocol încheiat în
anul 2008, și cu Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România
(UNCAR) în domeniul legislativ.
Federația a continuat colaborarea cu Platforma SeniorNet, lucrând alături de celelalte
organizații membre pentru formalizarea acesteia. Astfel, dezvoltarea acestei rețele pornește de la
nevoia de coalizare a furnizorilor de servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici, astfel încât
aceștia să devină o voce puternică în sprijinul vârstnicilor din România. Se urmărește creșterea
capacității de reprezentare a 60 de ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale adresate
persoanelor vârstnice, în vederea producerii unor schimbări sistemice la nivelul politicilor sociale
pentru vârstnici, în special privind practicile de finanțare a serviciilor din fonduri publice.
Pe plan european, prin apartenența la Platforma Europeană AGE, Federația Națională
„OMENIA” a continuat consolidarea rolului său de organizație națională.
Federația Națională “OMENIA” s-a alăturat Platformei Europene AGE în anul 2014, rețea
care dă voce și promovează interesele a peste 200 de milioane de persoane peste 50 de ani din
UE. Ne-am asumat astfel o participare activă și susținută la dezbaterile internaționale care
vizează multitudinea de subiecte relevante pentru persoanele vârstnice, având tot timpul în minte
îmbunătățirea situației celor 1 milion de membri persoane vârstnice ai Federației, și a celor peste
5 milioane de pensionari din țară. Deși pandemia COVID-19 ne-a arătat cât de vulnerabile sunt
societățile noastre într-o lume din ce în ce mai interconectată, soluțiile la problemele existente nu
pot veni decât printr-un efort comun care depășește barierele regionale și naționale, pentru
crearea unei societăți pentru TOATE vârstele.
În ceea ce privește colaborarea cu mass-media, apreciem că în anul 2021, Federația
Națională „OMENIA” a C.A.R.P.-urilor din România, implicit asociațiile membre, au fost promovate constant în cadrul unor emisiuni realizate de posturile de televiziune naționale precum Pro
TV, Antena 3, Realitatea Plus, România TV. Implicarea Federației și a C.A.R.P.-urilor în problematica vârstnicilor, atât pe plan național, cât și internațional, este surprinsă și redată în cadrul
acestor materiale realizate de televiziunile centrale și pot fi vizionate și pe postul tv al Federației,
OMENIA TV. Cu siguranță ați remarcat că Revista OMENIA, pentru o mai bună informare a
organizațiilor membre, a continuat proiectul de promovare a celor mai semnificative activități ale
C.A.R.P.-urilor, în fiecare număr alocându-se spații materialelor și imaginilor primite din teritoriu,
pe lângă prezentarea constantă a publicațiilor pe care C.A.R.P.-urile membre ale Federației le
editează.
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6. Modul de îndeplinire a obiectivelor asumate:
Prin Strategia de dezvoltare pentru perioada 2019-2023, Federația și-a propus obiective și
acțiuni realiste care să contribuie la îndeplinirea misiunii sale.
Acestea au fost corelate cu posibilitățile financiare proprii, capacitatea noastră de a
identifica și atrage fonduri din surse externe și în limita cadrului legislativ lacunar existent.
Deși direcția strategică este clar definită, iar obiectivele strategice și specifice au fost
stabilite cu responsabilitate, trebuie să recunoaștem deschis că în activitatea noastră s-au
manifestat și neajunsuri, astfel că:

 În 12 reședințe de județ nu am avut organizații afiliate, deși avem membri;
 Unele C.A.R.P.-uri nu au trecut la aplicarea prevederilor OUG nr. 50/2010 și OUG nr.
52/2016 privind creditarea încălcând legislația în domeniu.

 Câteva C.A.R.P.-uri din Federație au pe rol și în prezent procese din cauza nerespectării
legislației în vigoare, a OG nr. 26/2000 sau a prevederilor propriilor statute, încălcând
normele democratice, dar și din cauza orgoliilor nemăsurate ale unor membri.
 Nu am reușit să colectăm contribuțiile anuale obligatorii, 37 de C.A.R.P.-uri mijlocii și mici
fiind trecute în poziția “inactiv” și nici să atragem venituri suplimentare consistente, cu
excepția celor obținute din vânzarea revistei și publicitate în paginile acesteia.
 O parte din C.A.R.P.-urile din Federație nu au înregistrat, în termen, modificările
intervenite în conducerea lor la Banca Națională a României (noul președinte care este și
administrator).
 Un număr de C.A.R.P.-uri au încălcat prevederile Legii nr. 540/2002 și al statutului cadru
transmis de Federație, admițând ca membri cu drepturi depline salariați, inclusiv ca
președinți și membri ai Consiliului Director, atacând fundamentele acestui tip de asociație
a pensionarilor, singurul angajator din România care utilizează cu preponderență munca
seniorilor.
Dar doamnelor și domnilor, analizând activitatea desfășurată în anul 2021, trebuie să recunoaștem și realizările importante:

 Creșterea fondului total de cotizație al membrilor, având trei C.A.R.P.-uri cu peste
100.000.000 de lei, unul dintre ele depășind 120.000.000 lei (C.A.R.P. Moinești, C.A.R.P.
Vălenii de Munte, C.A.R.P. Ploiești);

 Înființarea de sucursale și înregistrarea la judecătorii potrivit prevederilor OG nr. 26/2000
modificată și completată prin Legea nr. 129/2019;

 Realizarea de plasamente din disponibilități în titluri de stat și obligațiuni, unități de fond și
alte instrumente financiare;

 Restructurarea activităților, reducerea cheltuielilor operaționale și adaptarea la noile
condiționalități din piața economico-financiară.
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 Adaptarea cu success a activității la condițiile definite de starea de urgență, de alertă și de
criză.

 Organizarea în premieră la Asociația C.A.R.P. Timișoara a primei adunări generale online,
organizarea AGR prin corespondență la Asociația C.A.R.P. “OMENIA” București și altele
de asemenea a unora dintre ședințele Comitetului Director online la Asociația C.A.R.P.
“OMENIA” București.
III. PRINCIPALELE DIRECȚII DE ACȚIUNE PENTRU ANUL 2022:
 Întărirea capacității de management în toate domeniile de activitate ale Federației
Naționale „OMENIA” și adaptarea la noul cadru legislativ, în mod deosebit la
prevederile OG nr 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;
 Consolidarea și adaptarea la noul cadru legislativ a activității de creditare, economisire
și educație financiară a seniorilor în cadrul asociațiilor membre;
 Promovarea și susținerea drepturilor membrilor persoane vârstnice la pensie, venit
minim garantat, la asistență socială și medicală, securitate sanitară, integritate și
securitate fizică potrivit standardelor europene;
 Digitalizarea activităților desfășurate în asociațiile membre și îmbunătățirea comunicării
electronice între acestea și federație. Pregătirea pentru utilizarea fișierului standard de
control fiscal (SAF-T), declarația informativă D406;
 Promovarea diversificării și dezvoltării activităților de socializare, consiliere psihosocială și a terapiilor ocupaționale pentru persoanele vârstnice pe grupuri mici
individualizate cu utilizarea mult mai intensă a voluntariatului;
 Dezvoltarea în mediul virtual a relațiilor de cooperare cu structuri federative și rețele
ale instituțiilor financiare nebancare care oferă incluziune financiară, organizații ale
vârstnicilor membre AGE Platform Europe, alte asociații internaționale și naționale;
 Dezvoltarea activităților de advocacy prin mijloace virtuale, la nivel parlamentar,
guvernamental și local pentru promovarea unei vieți decente pentru persoanele
vârstnice, a îmbătrânirii active, a solidarității între generații, a cetățeniei participative și
a incluziunii socio-financiare.
 Controlul, evaluarea și consolidarea activității economico-financiare a Federației și
asociațiilor membre;
 Asigurarea unei evaluări eficiente a activității asociațiilor membre ale Federației și prin
introducerea sistemului de indicatori unici de evaluare la nivelul Federației;
 Pregătirea pentru introducerea indicatorilor de prudențialitate cu scopul de a sugera în
timp util măsuri de îmbunătățire a performanțelor asociațiilor membre sau de redresare
în domeniile deficitare;

10

 Pregătirea Federației pentru emiterea unor normative cadru, pentru controlul și
supravegherea activității după apariția cadrului legislativ.

*

*
*

În încheiere, aș vrea să-mi permiteți să exprim deosebita apreciere și satisfacție de a lucra
împreună și să mulțumesc tuturor reprezentanților prezenți la Consiliul Național, împreună cu
care îmi asum, atât realizările cât și unele neîmpliniri;
Adresez sincere mulțumiri pentru participarea invitaților noștri.
Ca președinte al Federației Naționale ”OMENIA”, în anul 2021, în baza mandatului
încredințat la Congresul Național din anul 2019 am acționat pentru întrajutorarea reciprocă și
respectarea drepturilor legitime ale vârstnicilor, într-o societate pe care o dorim a tuturor
generațiilor, pentru promovarea unui trai decent, pe cât posibil lipsit de griji, pentru cât mai multă
siguranță și mai puțină incertitudine, într-un context mondial și național nefavorabil afectat de
pandemie, război și criza economico-financiară și energetică.
Vă urez multă sănătate, viață lungă, activă, să îmbătrânim frumos și sănătos, și să dăm
permanent dovadă de întrajutorare reciprocă și solidaritate! Și să nu uităm niciodată deviza care
ne călăuzește pașii: “Prin noi – Omenia există!”.

Președintele Federației Naționale “OMENIA”
a C.A.R.P.-urilor din România
Ing.
Gheorghe Chioaru
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