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CUVÂNT INTRODUCTIV

Managementul asociaţiei casa de ajutor reciproc a pensionarilor se adresează în
primul rând structurilor alese, Consiliul Director, Comisia de Cenzori şi persoanelor cu funcţii
de conducere executive, şefi de departamente, servicii, birouri din cadrul acestor asociaţii de
pensionari cu scopul de a le pune la dispoziţie un set de instrumente de lucru necesare unui
bun management.
În acelaşi timp, lucrarea poate fi un punct de referinţă şi pentru asociaţiile de
pensionari constituite în baza O.G. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, a Legii 502/2004
privind asociaţiile de pensionari care desfăşoară activităţi similare cu ale asociaţiilor case de
ajutor reciproc ale pensionarilor, dar cu o altă pondere, rolul prioritar avându-l cel cultural,
artistic, recreativ în timp ce creditarea trece pe un plan secundar.
Ţinând seama de evoluţia asociaţiilor de pensionari de-a lungul timpului, mai
cunoscută fiind în România, începând cu Legea Mârzescu din anul 1924 şi prefigurând
evoluţia viitoare, lucrarea pune la dispoziţia celor interesaţi date, informaţii şi variante de
documente de organizare, conducere şi desfăşurare a activităţii în contextul actual în care
ponderea funcţiei de protecţie socială a statului este supusă manifestării unor tendinţe de
evoluţie de la statul social la statul eficient.
În prima parte a lucrării se fac referiri la constituirea şi organizarea asociaţiilor, şi se
prezintă variante de documente precum statutul, regulamentul de ordine interioară,
regulamentul de organizare şi funcţionare, atribuţiile adunării generale şi ale organelor alese,
precum şi planurile, strategiile şi programele, care asigură realizarea unui management
funcţional, şi de ce nu, performant.
A doua parte se referă la activitatea economico-financiară a asociaţiei, pătrunzând în
resorturile tehnice ale activităţii, şi prezintă în detaliu documentele cu care operează în mod
curent atât personalul specializat, cât şi marea majoritate a membrilor asociaţiei.
Totodată, trebuie remarcat că în această parte au fost scoase în evidenţă şi sursele
de finanţare ale activităţilor asociaţiei, atât interne cât şi atrase, un loc aparte fiind destinat
modului de obţinere a fondurilor europene, care sunt până în prezent insuficient accesate şi
absorbite.
Tehnicile de evaluare a activităţilor desfăşurate, prezintă într-o manieră accesibilă
modalităţi la îndemâna oricărei asociaţii, prin care îşi poate calibra activitatea, ţinând seama
de evoluţia principalilor indicatori de referinţă cu care operează.
A treia parte a lucrării de faţă se referă la activitatea socială a asociaţiei c.a.r.p, şi
pune la dispoziţie date şi informaţii necesare creării unui cadru favorabil pentru a ajuta acei
membri, persoane vârstnice, singure, defavorizate, ajunse în risc social, ori a celor cu
dizabilităţi care nu au fost integrati într-un sistem instituţionalizat.
Dacă prima parte a lucrării, în mod evident se referă la cultura organizaţională, partea
a doua şi a treia scot în evidenţă conflictul permanent dintre performanţa economică a
asociaţiei, măsurată prin venituri din fonduri proprii şi atrase prin donaţii, sponsorizări,
campanii sociale, campanii umanitare sau mai consistente, prin finanţări nerambursabile
interne sau externe, şi performanţa socială, care este mult mai greu de cuantificat, şi
reprezintă obligaţiile asumate faţă de membri, în special cei defavorizaţi, care pot reprezenta
până la 70-80% din numărul total de membri asociaţi.
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În acest context, analiza economico-financiară a activităţii asociaţiilor case de ajutor
reciproc ale pensionarilor care se execută periodic de către Consiliul Director în şedinţe sau
anual în adunarea generală trebuie să fie însoţită de analiza legalităţii activităţii care se
prezintă printr-un raport de către comisia de cenzori sau de către auditul extern.
Cele două tipuri de analiza sunt însoţite permanent de cea de a treia, analiza etică.
Aceasta din urma nu se regăseşte în mod concret în vreun document de sine stătător, dar îşi
pune permanent amprenta asupra deciziilor conducerii executive ale asociaţiei. Consiliul
director din fiecare asociaţie c.a.r.p. poartă răspunderea atât în ceea ce priveşte performanţa
economico-financiară, cât şi pentru componenta socială, de promovare a intereselor tuturor
membrilor (uneori cu accent pe o anumită categorie defavorizată) şi de a-i informa cu privire
la situaţia concretă precum şi la riscurile ce trebuie asumate la un moment dat.
Ne exprimăm convingerea că editia I a a acestei lucrări îşi va dovedi utilitatea, pentru
cei interesaţi, fiind o variantă de lucru, si in acelasi timp o sursă de informare.
Ne exprimăm speranţa că lucrarea Managementul asociaţiei casa de ajutor reciproc a
pensionarilor va contribui la crearea unei atmosfere lucrative pronunţate, de ce nu de
emulaţie, în asociaţiile membre ale Federaţiei Naţionale “OMENIA” a Caselor de Ajutor
Reciproc ale Pensionarilor din România, precum şi în cele neafiliate, care va duce la
modernizarea întregii activităţi, atât din punct de vedere organizatoric şi structural
administrativ, cât şi al comunicării interne, externe şi al formării unei noi viziuni. Noua
viziune, în mod cert va determina îmbunătăţirea calităţii mediului asociativ al persoanelor
vârstnice şi va impulsiona integrarea pensionarilor în diferite forme active, astfel încât să se
simtă utili şi parte integrantă a noii societăţi româneşti.
Colectivul de autori
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