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Introducere 
 

Conceptul de economie socială acoperă o realitate organizațională diversă care grupează 

asociații și fundații, cooperative și organizații mutuale, toate aceste entități avînd în comun 

faptul că sunt guvernate democratic și au ca obiectiv prioritar satisfacerea unei nevoi sociale 

definite de către membrii sau asociații lor. Organizațiile economiei sociale au o istorie 

îndelungată și bogată, o experință asociativă remarcabilă și reprezintă o realitate 

organizațională economic  viabilă, avînd o prezență importantă în multe sectoare de activitate, 

acoperind 10% din totalul companiilor europene și furnizînd 7% din locurile de muncă la 

nivel european (Appeal to the European Commission for the support of cooperative and social 

enterprises - European Commission: New Policies for the Social Economy, Brussels, 2010). 

Pentru a înțelege specificul organizațiilor activînd în domeniul economiei sociale trebuie să 

facem distincția între sectorul privat și economia de piață. Cele două concepte se întrepătrund, 

dar nu sunt identice. Economia de piață este formată în mare parte din companii private, dar 

nu exclusiv. Organizațiile din sectorul privat sunt proprietate individuală, în timp ce 

organizațiile din sectorul public sunt proprietatea publicului larg. Pe piață regăsim ofertanți de 

bunuri și servicii atît publici cît și privați, aflați adesea în competiție. 

Entitățile economiei sociale reprezintă o alternativă viabilă la modelul dihotomic proprietate 

publică/proprietate privată. Organizațiile economiei sociale sunt subiect al competiției de pe 

piață în egală măsură cu companiile private, dar au o structură de capital diferită. Proprietarii 

companiilor private sunt diferiți de clienții lor, chiar dacă uneori acești clienți pot să fie 

acționari ai companiei. Organizațiile economiei sociale au membrii și nu acționariat, aceștia 

fiind în multe cazuri și clienți (în totalitate sau mojoritar) pentru bunurile și serviciile oferite 

de organizație (Hansmann, 1980).   

Toate tipurile de organizații private, cu acționariat sau mutuale, trebuie să facă profit pentru a 

rezista pe piață. O altă diferență majoră între cele două tipuri de organizații private constă în 

rolul pe care îl are profitul în fiecare dintre ele precum și în utilizarea lui. Companiile private 

sunt concentrate pe maximizarea valorilor acțiunilor prin creșterea profitului. Organizațiile 

mutuale, neavînd acționariat, nu distribuie profitul membrilor, ci îl reinvestesc (”Asset lock”), 

crescînd capitalul organizației mutuale și capacitatea sa de a-și susține membrii. 
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În ultimii ani și în România a crescut interesul pentru domeniul economiei sociale, în special 

datorită accesului la finanțare europeană prin programele POSDRU. Alocările importante de 

resurse publice pentru susținerea proiectelor în domeniul economiei sociale, investiția 

importată în resursa umană, organizații diverse, capacități de producție, management justifică 

interesul din partea autorităților publice pentru dezvoltarea unui cadru legislativ specific în 

domeniul economiei sociale. Proiectul de lege cadru pentru susținerea economiei sociale 

lansat recent de către Guvern și consultările publice organizate în acest context au demonstrat 

cât de important este ca toți cei implicați în acest proces (guvern și factori interesați) să 

dispună de informație structurată cu privire la domeniul economiei sociale, din perspective 

diverse. 

Cunoșterea principiului mutualității și înțelegerea modului în care funcționează organizațiile 

mutuale pot să reprezinte un avantaj în continuarea dezbaterilor legate de dezvoltarea cadrului 

de politică publică pentru entitățile economiei sociale în România.  

Raportul de față își propune să ”decupeze” din realitatea organizațională complexă acoperită 

domeniul economiei sociale, zonă specifică asociațiilor mutuale. Pornind de aici, raportul își 

propune să scoată în evidență contribuția și importanță organizațiilor mutuale în dezvoltarea 

cadrului asociativ pentru vârsta a treia, în dezvoltarea unor variante viabile economic și social 

de acoperire suplimentară a unor riscuri  precum excluderea de pe piața de credit a 

pensionarilor cu resurse mici, accesul redus la servicii de sănătate și servicii de proximitate 

variate pentru vârstnicii săraci, sprijin pentru familie în cazul unor evenimente dificile (deces) 

sau dezvoltarea de alternative pentru situațiile de dependență.  

Există un isomorfism al acestui tip de asociații mutuale peste tot în lume, dar pornind de la o 

serie de caracteristici comune, ele se particularizează de la o țară la alta, în funcție de 

contextul socio-economic, ideologiile dominante, trendurile specifice în domeniul politicilor 

publice.  

Asociațiile mutuale din România au o istorie îndelungată, supraviețuind schimbărilor  de 

regim politic, condițiilor dificile din punct de vedere politic și economic. (Saulean, Epure, 

1998). Parte a sectorului neguvernamental, acest tip de asociații mutuale suscită un interes din 

ce în ce mai mare pe fondul dezvoltării preocupărilor și dezbaterilor legate de dezvoltarea  de 

politici publice pentru susținerea economiei sociale din România  și de la nivel european.   
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Includem în categoria asociațiilor mutuale și de ajutor reciproc din România un număr de 906 

de organizații (identificate în baza de date a Institutului Național de Statistică - I.N.S ]n anul 

2009), din care Case de Ajutor Reciproc ale Salariaților (C.A.R.) - 704, Case de ajutor 

Reciproc ale Pensionarilor (C.A.R.P.) - 193, și  alte organizații mutuale și de ajutor reciproc.  

Aceste structuri asociative de tip mutual reprezintă interesele a peste  2.542.000 de membr
1
i. 

În 2011 numărul de pensionari din România era de 4.665.761 de persoane. Casele de ajutor 

reciproc ale pensionarilor (C.A.R.P.) au raportat în 2010 un număr de 1.600.000 de membrii. 

Raportând la numărul de pensionari din România,
 
procentul de persoane vârstnice active în 

această formă de într-ajutorare este de 34.29% (3,5 persoane vârstnice din 10 sunt membre ale 

unei organizații de acest tip).  

Cercetarea de tip Omnibus realizată de F.D.S.C. in 2010 a pus în evidență faptul că 11.6 % 

dintre respondenți declară că sunt membri cotizanți C.A.R. sau C.A.R.P., devansând 

organizații precum sindicatele (10.5%) sau partidele politice (5.5%). 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Membri cotizanți înregistrați de organizații 
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I. Organizații/Societățile mutuale. Cadru concceptual și 

elemente de evoluție istorică 
 

 La nivel internațional un rol important în creșterea vizibilității conceptului de economie 

socială în ultimii treizeci de ani l-au avut și îl au în continuare rețelele de cercetători din 

domeniul economic, social sau politologic, care au integrat acest concept în cadrul studiilor 

privind ”al treilea sector”, au dezvoltat un cadru teoretic și conceptual coerent, adaptat 

realităților economice, sociale și politice contemporane pentru înțelegerea specificului 

organizațiilor economiei sociale (cooperativele, mutualitățile și asociațiile). 

În 1982 regăsim elemente de definire a conceptului contemporan de economie socială propuse  

în cadrul Cartei Economiei Sociale din Franța, preluate apoi de Consiliul Central al 

Economiei din Belgia. Caracteristicile principale surprinse în acest efort de definire 

conceptuale sunt: finalitatea serviciilor orientată către membrii sau colectivitate, autonomie în 

gestiune, proces de decizie democratic și afirmarea primatului persoanei și muncii asupra 

capitalului în repartizarea beneficiilor (Defourny, 1992). 

În 1988 Comisia Științifică Internațională CIRIEC propune o definiție largă a economiei 

sociale. Barea Tejeiro (1990) preia și dezvoltă elementele principale discutate în cadrul 

Comisiei CIRIEC legate de definiția conceptului de economie socială. Conform acestei 

definiții economia socială cuprinde ansamblul întreprinderilor private care operează pe piață 

pentru a furniza, asigura sau finanța bunuri și servicii, în care distribuția beneficiilor și 

procesul de luare a deciziilor nu sunt direct legate de capitalul adus de membrii. 

În acestă primă încercare de definiție contemporană a domeniului economiei sociale se afirmă 

faptul că economia socială cuprinde și agenți economici a căror funcție principală este 

producerea de servicii care nu sunt destinate vânzării și a căror finanțare se realizează pe baza 

”contribuției voluntare a familiilor în calitate de consumatori”.  

O altă contribuție semnificativă la efortul de definire a conceptului de economie socială, de 

analiză a structurii și morfologiei acestui nou câmp de investigație socio-economică dar și de 

acțiune concretă, e reprezentată de clasificarea propusă de Gui (1991). Acesta propune o 

grupare a ”organizațiilor microeconomice private” în funcție de ceea ce el numește ”categoria 



   
   

 
 

9 
 

dominantă” (persoanele care au putere de decizie finală) și ”categoria beneficiară” (persoanele 

care percep beneficiile rezultate din activitatea specifică).  

Efortul de clasificare făcut de Gui (1991) aduce lămuriri și cu privire la categoria specifică a 

organizațiilor mutuale. Astfel, el pornește de la diferențierea între organizații de interes 

general (”public benefit”), definite ca fiind cele în care beneficiarii activității sunt diferiți de 

persoanele care controlează organizația, și organizații de interes mutual , în care beneficiarii 

activităților sunt aceiași cu cei care conduc organizația. 

Gui (1991) consideră că, caracteristica esențială a organizațiilor economiei sociale este dată 

de distincția dintre beneficiari și cei care aduc fonduri în organizație. Dacă organizația este de 

interes mutual, categoria dominantă și beneficiarii vor fi reprezentați exclusiv (sau cel puțin 

majoritar) de către membrii, cei care utilizează serviciul respectiv și aduc capital pentru a 

putea utiliza serviciul oferit de organizație și nu pentru a obține profit. 

Definiția  cea mai consistentă cu privire la societățile mutuale este oferită de CIRIEC în 2006  

în cadrul unui  raport privind promovarea unor bune practici în implementarea conturilor 

satelit în diverse țări. Conform definiției CIRIEC o societate mutuală este o asociație 

autonomă de persoane (persoane fizice sau juridice)  unite voluntar cu scopul principal de a 

satisface nevoile lor comune în asigurare (de viață și non-viață), într-ajutorare, sănătate, 

acces la servicii financiare și  care desfășoară activități făcînd obiectul unei concurențe. 

Societatea mutuală este condusă pe baza principiului solidarității între membrii, care participă 

în structurile de conducere ale afacerii și aderă la următoarele principii: 

1. Absența acționariatului 

Fondurile mutuale nu sunt formate din acțiuni care pot produce un eventual profit pentru 

deținători. Aceste societăți funcționează pe baza unui capital inițial (sau fonduri proprii) 

obținut din aportul membrilor sau prin împrumut. Capitalul inițial este colectiv, fiind 

proprietate indivizibilă a organizației. 

2. Libertatea de asociere  

Societățile mutuale sunt deschise către oricine îndeplinește condițiile stabilite în articolele de 

asociere și care aderă la principiul mutualist. 
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3. Lipsa orientării directe către profit 

Obiectivul principal al societăților mutuale nu este profitul, ci servirea intereselor membrilor 

săi. Lipsa orientării către profit a societăților mutuale nu înseamnă însă că acestea nu sunt 

viabile economic sau nu produc un profit. Profitul obținut nu este repartizat membrilor 

(cotizanților), ci este reinvestit în scopul de a îmbunătăți serviciile oferite membrilor, 

finanțarea dezvoltării afacerii sau creșterea capitalurilor proprii. Doar în funcție de limite clar 

stablilite el este distribuit și între membri.  

4. Solidaritate 

Membrii unei societăți mutuale au scopul comun de a satisface cerințele individuale prin 

acțiuni colective, punând în comun resursele (activitățile) pentru satisfacerea tuturor nevoilor. 

5.  Democrație 

Societățile mutuale sunt administrate democratic, membrii participând în structurile de 

conducere în concordanță cu sistemul de reprezentare stabilit, care variază de la o țară la alta. 

Prin principiul ”un om-un vot” fiecare membru are putere egală în luarea deciziilor. Deși în 

practică acest principiu este adesea adaptat pentru a permite o anumită parte de vot ponderat, 

principiul democratic este întărit prin prevederile actului constitutiv al asociației, care 

stabilește numărul de voturi pe care fiecare membru îl poate deține. 

6. Independență 

Societățile mutuale sunt afaceri (entități/intreprinderi) independente.  

Plecând de la definițiile și clarificările conceptuale prezentate mai sus  putem identifica 

organizațiile mutuale ca societăți de persoane (de aici și denumirea frecvent utilizată de 

”societăți mutuale”) care asigură membrilor protecție solidară, fără a considera obținerea de 

profit în diverse arii de risc. În Europa principalele  tipuri de risc acoperite de astfel de 

organizații sunt din zona sănătății, dar nu exclusiv. 
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I.1 Dezvoltarea organizațiilor mutuale  

Regăsim organizații mutuale sau societăți mutuale peste tot în lume, ele făcând parte din 

peisajul asociativ deopotrivă în țări dezvoltate socio-economic, dar și în țări sărace, în țări cu 

regim democratic dar și în țări cu contexte politice de tip totalitar sau dictatorial (uneori cu un 

profil ușor alterat de context – vezi situația fostelor țări comuniste), având structură 

administrativă mai mult sau mai puțin formalizată. 

În țările mai puțin dezvoltate acestea apar ca organizații voluntare având rolul de a strânge 

fonduri și gestiona împrumuturi financiare pentru susținerea sau acoperirea de riscuri/situații 

deosebite (ex. cheltuieli înmormîntare, casătorie, împrumuturi pentru demararea unei mici 

afaceri de familie etc). 

În țările dezvoltate structura asociațiilor mutuale este mai apropiată de cea a unei organizații 

de afaceri, operând pe aceleași piețe alături de companiile private de asigurare. Ele sunt 

organizate pe baze voluntare pentru a oferi membrilor (în primul rând membrilor, dar pot avea 

și o clientelă externă) servicii diverse de tip ajutor reciproc, beneficii, asigurare, credite etc.  

(Archambault, 2008). 

Organizațiile mutuale au o istorie îndelungată și tradiție consolidată în Europa, regăsind astfel 

de structuri încă din perioada medievală (și chiar mai devreme) sub forma ”frățiilor caritabile” 

sau asociațiilor de ajutor reciproc, ele cunoscând perioda de maximă dezvoltare în secolele 

XVIII, XIX și începutul secolului XX. Făcând parte din peisajului asociativ, regăsim aceste 

societăți în special în mediul urban, legate fiind de istoria și structura breslelor, organizate pe 

corporații. Aceste asociații aveau rolul de a acoperi riscuri  pentru membrii lor, răspunzând 

nevoilor de sprijin în situații critice: probleme de sănătate, probleme familiale diverse, ajutor 

de înmormântare, sprijin pentru văduve și orfani etc. De asemenea serveau ca spațiu pentu 

socializare și relaționare comunitară. Nu toate aceste structuri erau legate de structura 

breslelor, unele fiind organizate și acționând în afara cadrului corporatist.(ex. ”frățiile”). 

Perioada revoluției industriale (sec XIX) reprezintă perioada istorică care a marcat 

dezvoltarea și consolidarea acestui tip de asociații. Nevoile tot mai mari de siguranță apărute 

pe fondul depopulării zonelor rurale au condus la o accentuare a pauperizării clasei 

muncitoare și spargerii rețelelor tradiționale de solidaritate familială și comunitară. Pornind de 

la acest context și nevoi clar identificate, pe fondul unor ideologii precum utopismul socialist 
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(Owen, Proudhon), mișcarea fabianistă sau solidarismul (Bourgeois, Durkeim), uneori legate 

de mișcare sindicală aflată și ea la început de drum sau de mișcări cu rădăcini în tradiția 

creștino-iudaică cu accent pe ideea de solidaritate creștină, în acestă perioadă asităm la 

dezvoltarea accentuată  a acestor  societăți mutuale, ”frății”, cooperative.  

În Germania secolului XIX apar cooperativele de credit bancar și cooperativele agricole 

(modelele Raiffaisen si Volksbank), în Țările Nordice apare modelul cooperativelor de locuire 

iar în Anglia societățile mutuale din domeniul construcțiilor. Organizațiile mutuale reprezintă 

variantele de asigurare față de riscuri diverse înainte ca sistemul de securitate socială să se fi 

dezvoltat, iar asociațiile mutuale de credit și de asigurări reprezintă precursorii sistemelor de 

asigurare moderne. 

În secolul XX aceste forme mutuale de organizații de credit se răspândesc în toată lumea, 

luând forme diferite și evoluând în contexte variate. În 1910 numai in Marea Britanie erau 

înregistrați 6.6 milioane membrii ai societăților mutuale, 2.5 milioane membrii de sindicat și 

2.5 milioane membrii ai societăților cooperatiste (Johnson, 1985). 

În Europa regimurile fasciste și comuniste au distrus multe astfel de structuri, pe fonduri 

ideologice diferite dar cu o aversiune comună pentru astfel de organizații bazate pe principiile 

libertății individuale și exprimării dreptului la asociere pentru a rezolva mutual probleme 

comune. 

După finalizarea celui de-al Doilea Război Mondial societățile și organizațiile mutuale au 

cunoscut iar istorii diferite de ambele părți ale ”cortinei de fier”. Regimurile comuniste le-au 

integrat în ideologia specifică prin alterarea unora dintre principiile lor fondatoare și stabilirea 

unui regim de coordonare forțată. În regimurile democratice și cu economie de piață aceste 

organizații fie au fost cooptate în sistemele de asigurări sociale sub diverse forme (Italia; 

Marea Britanie), fie s-au dezvoltat în subsidiarul marilor regimuri de asigurări publice sau 

private, găsindu-și propriul loc pe piață și o nouă identitate (Franța, Belgia). Astfel, în anii `80 

am asistat în Europa la procese de demutualizare, pe fundalul unor orientări ideologice 

diferite, socialiste, social-democrate sau liberale (Borzaga, Santuari 2003; Birchal 2001). Cu 

toate acestea, în contexte politice și ideologice uneori deloc favorabile, societățile și 

organizațiile mutuale au continuat să existe și să se dezvolte, oferind indivizilor o variantă de 

protecție împotriva unor riscuri diverse viabilă din punct de vedere economic și social. 

Societățile și organizațiile mutuale au o istorie îndelungată, marcată de shimbările de context 
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istoric și ideologic, de evoluțiile care au avut loc la nivelul organizațiilor publice (ex. 

dezvoltarea sistemelor publice de asigurări) sau organizațiilor private. 

În momentul de față în Europa organizațiile și asociațiile mutuale sunt prezente în toate țările, 

oferind servicii de asigurare diverse și servicii de sănătate. Companiile de asigurări mutuale 

acoperă procente importante de piață  în domenii variate – în Franța 50% din piața asigurărilor 

de mașini și proprietăți imobiliare, 22% din piața de asigurări auto în Germania, dar sunt mult 

mai rare în țări precum Grecia sau Italia. Și partea de piață acoperind asigurările de viață și 

fondurile de pensii este în creștere, dar ele acoperă o parte mai mică din piața specifică 

(Archamboult, 2008). 

Organizațiile mutuale funcționând în Europa sunt adânc înrădăcinate în tradițiile Statului 

Bunăstării și profilul lor de țară diferă, în principal, în funcție de forma de asigurare de 

sănătate: 

 asigurarea socială, finanțată de angajați și angajatori, în majoritatea țărilor 

continentale și orientale (sistem Bismarkian). 

 ”National Health Services” finanțat prin taxe în țările anglo-saxone, nordice și unele 

țări mediteraneene (model Beveridgian). 

Pornind de la aceste modele de protecție socială, organizațiile de tip mutual fie fac 

managementul schemelor obligatorii de asigurări de sănătate (Germania, Belgia, Olanda, 

Cehia, Slovacia); fie oferă asigurări complementare pentru riscuri de boală și bătrânețe 

(Franța, Elveția, Luxemburg, Spania, Portugalia); fie oferă alternative la sistemele naționale 

de asigurări (Marea Britanie, țări nordice).  

Tabel 1. Distribuția populației cu riscuri acoperite de sociatăți mutuale în Europa  

Mai puțin de 20% 

din total populație 

20% -4O% din 

total populație 

40% - 60% din 

total populație 

60% - 80% din 

total populație 

80% - 100% din 

total populație 

Italia 

Grecia 

Spania 

Anglia 

Portugalia 

Ungaria 

Danemarca 

Suedia 

Finlanda 

Slovacia 

Slovenia 

Irlanda 

Franța 

Cehia 

Luxemburg 

Germania 

Olanda 

Belgia 

Elveția 

Sursa: Association internationale  de la mutualité 
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În Europa organizațiile mutuale nu s-au extins ca domeniu de activitate, ele rămânând 

cantonate în zonele tradiționale precum asigurări de proprietate, asigurări personale sau 

sociale sau credit. De aceea ele reprezintă partea cea mai mică din totalul organizațiilor 

economiei sociale. 

Tabel 2. Angajarea în organizații mutuale și alte organizații ale economiei sociale, EU 15+ 

număr angajaţi 2002 

Țări Cooperative Organizații/

societăți 

mutuale 

ONG Total 

Economie 

Socială 

Economia 

Socială ca % din 

total angajare,  

2002 

Germania 466 900 150 000 1 470 000 2 086 900 5.9 

Austria 61 830 8 000 190 000 259 830 7.9 

Belgia 1 077 11 230 161 860 174 167 5.0 

Danemarca 39 107 1 000 120 657 160 764 6.2 

Spania 439 618 3 548 380 060 823 226 5.6 

Finlanda 95 000 5 405 74 992 175 397 8.5 

Franța 441 950 115 100 1 435 330 1 992 380 8.7 

Grecia 14 304 489 57 000 71 793 3.0 

Irlanda 35 992 650 118 664 155 306 10.6 

Italia 837  024 - 499 389 1 336 413 7.5 

Olanda 171 775 - 661 400 833 175 11.6 

Portugalia 51 000 - 159 950 210 950 5.5 

Marea Britanie 215 072 47 818 1 473 000 1 735 890 7.1 

Suedia 52 117 8 000 95 197 155 314 3.8 

EU 15 2 924 000 345 000 6 903 000 10 172 000 6.3 

Sursa: Chavez ; Monzon, 2006 

Ca în multe alte domenii, Comisia Europeană joacă un rol important în susținerea dezvoltării 

economiei sociale, tipurilor de structuri care o compun. Dezbaterile cu privire la statutul 

organizațiilor economiei sociale de la nivelul Comisiei Europene au avut o evoluție lentă, dar 

ultimii ani par să indice un context favorabil pentru avansarea consultărilor publice și 

deciziilor de alocare de resurse. Deși reprezintă o realitate economică și socială vizibilă, 

implicând zeci de mii de organizații și milioane de cetățeni europeni societari/membrii ai 

acestor structuri, pentru foarte multă vreme zona economiei sociale reprezenta atât pentru 
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guverne cât și pentru Comisia Europeană ”o zonă gri” din punct de vedere al aplicării 

concrete a regulilor privind piața internă comunitară, iar acestă chestiune apărea cu precădere 

atunci când se punea problema extinderii spațiului asociativ dincolo de frontierele naționale.  

Un întreg ansamblu de organizații și servicii implicate în zona locuințelor sociale, ameliorării 

habitatului și inserției sociale prin asigurarea accesului la locuință, servicii care asigurau 

accesul la resurse în domeniul sănătății pentru persoane dezavantajate economic, servicii de 

proximitate etc. se aflau în acestă ”zonă gri”, de incertitudine juridică. Soluția găsită de 

Comisia Europeană a fost legată de dezvoltarea politicilor europene în domeniul ”incluziunii 

sociale”. În logica birocratică a Comisiei Europene toate aceste asociații care desfășurau 

”activități de interes general”, fie că era vorba de activități lucrative sau nu, se încadrau 

(calificau) în aria de acțiune a politicilor de incluziune socială si erau supuse obligațiilor 

specifice serviciului public.  

Dar o parte a acestor structuri asociative produc bunuri și servicii care sunt schimbate pe piață 

și în acestă ipostază sunt supuse legilor concurenței. Acesta este un punct foarte sensibil pe 

agenda discuțiilor de la nivel european care privesc entitățile economiei sociale (entități 

hibride, cu dublu obiectiv economic și social), care relevă și un anume paradox: deși Comisia 

Europeană a recunoscut legitimitatea existenței serviciilor de interes general oferite de 

structurile asociative, în același timp consideră că orice schimb realizat pe piață reprezintă o 

activitate economică ”clasică”, și nu una cu finalitate socială (altfel spus, se pune un semn de 

egalitate între activitatea economică și activitatea comercială). 

Un rol foarte important în dezvoltarea politicilor europene l-au avut și îl au structurile de 

reprezentare la nivel european ale actorilor din domeniul economiei sociale (rețele, federații, 

platforme), care grupează organizații din diverse țări activând în sectorul asociativ sau 

cooperatist. Comisia Europeană favorizează crearea unor astfel de platforme, ele fiind 

integrate în procesul de consultare în domeniul politicilor publice europene. În acest cadru au 

fost produse în ultimii douăzeci de ani o multitudine de documente, de la sinteze legislative la 

documente de sinteză a rezultatelor consultărilor publice, vizând direct sau indirect economia 

socială. În urma acestor negocieri și consultări publice la nivel european cooperativele au 

obținut un statut specific în cadrul pieței unice, asociațiile și organizațiile mutuale fiind încă în 

proces de negociere pentru clarificarea poziției lor, inițiativa similară inițiată în 1992 fiind 

retrasă în 2006 din lipsă de consistență și progrese în negocieri.  
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În acest context trebuie să menționăm ”Declarația” scrisă privind crearea statutelor europene 

pentru asociații, fundații și societăți mutuale, inițiată în noiembrie 2010 de eurodeputata PNL 

Renate Weber împreună cu alți patru parlamentari și care a întrunit în momentul lansării 

semnăturile majorității deputaților. Scopul declarației este de a pune la dispoziția asociațiilor, 

fundațiilor și societăților mutuale aceleași instrumente de care beneficiază deja, în plan 

european, companiile și cooperativele, în contextul pieței unice. În textul declarației se arată 

că: “Deși asociațiile, societățile mutuale și fundaţiile s-au dezvoltat până acum mai mult la 

nivel național, pentru a le maximiza potențialul antreprenorial la nivelul Uniunii, acestea 

trebuie să-și optimizeze accesul în plan internațional”. Prin urmare, “Parlamentul European 

invită Comisia să adopte măsurile necesare în vederea introducerii propunerii de creare a 

statutelor europene pentru asociații, societăți mutuale și fundații, să propună un studiu de 

fezabilitate și de evaluare a impactului în ceea ce privește statutele pentru asociații și societăți 

mutuale și să finalizeze la timp studiul de evaluare a impactului în cazul statutului pentru 

fundații”.  

În ultimii trei ani, pe fondul creșterii interesului pentru domeniul economiei sociale ca soluție 

eficientă în contexte socio-economice dificile, la nivel european au fost eleborate documente 

importante pentru acest sector. În linii foarte generale aceste documente subliniază rolul pe 

care entitățile economiei sociale le pot avea în cadrul sistemelor reformate de welfare mix. 

Primul document de importanță strategică este elaborat în 2009 de Parlamentul European, 

pornind de la ”Raportul Toia” privind economia socială. În acest document Parlamentul 

European solicită Comisiei Europene să recunoască diversele forme legale ale economiei 

sociale prin elaborarea unei carte europene specifice pentru asociații, fundații și mutualități. 

În 2010 în documentul de politcă publică europeană privind piața unică (Single Market Act) 

Comisia Europeană descrie entitățile economiei sociale ca fiind principalul element în 

construirea unei piețe unice bazate pe dezvoltare economică și socială sustenabilă. 

Propunerile Comisiei Europene vizează în primul rând aspecte legate de resursele umane. În 

cadrul acestui document se fac referiri specifice la asociațiile mutuale și de ajutor reciproc și 

este subliniată nevoia de cercetare, analiză mai aprofundată a realităților specifice pentru acest 

tip de entitate a economiei sociale în tările membre. 
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II. Structuri asociative pentru vîrsta a treia 

II.1 Dezvoltarea cadrului asociativ pentru vîrsta a treia 

În toate țările Europei vestice după cel de-al doilea Război Mondial am asistat la o dezvoltare 

puternică a cadrului asociativ pentru vârsta a treia, determinat de schimbările structurale care 

au avut loc în zona urbanizării și industrializării, maturizării și extinderii Statului Bunăstării, 

la care se adugă elemente care țin de schimări la nivelul familiei și vieții comunitare. Printre 

toate elementele menționate mai sus, un reper deosebit de important în analiza evoluției 

cadrului asociativ pentru vârsta a treia îl reprezintă dezvoltarea și extinderea sistemelor de 

securitate socială. 

Pornind de la cele două mari modele de organizare a sistemelor de securitate socială, respectiv 

cel bismarkian (introdus în Germania prin extinderea succesivă a sistemului de asigurări 

pentru muncitori prin stabilirea asigurărilor de sănătate în 1883, asigurărilor privind 

accidentele de muncă în 1884 și asigurările privind acoperirea riscurilor de bătrânețe și 

invaliditate în 1999) și cel beveridgian (prin introducerea în 1942 a planului Beveridge 

privind sistemul de securitate socială), în  întreaga Europă post-belică se extind sistemele 

publice de asigurări sociale. Toate aceste sisteme naționale de securitate socială prezintă o 

arhitectură complexă, încercând să asigure cât mai bine unitatea sistemului și acoperirea cât 

mai largă a populației prin sistemul de asigurări sociale publice, prin integrarea treptată a 

regimurilor de asigurări distincte pre-existente dezvoltării sistemului public (prin extinderea 

progresivă a acoperirii prin asigurări publice a unor categorii largi de populație, integrarea 

unor regimuri independente și prin dezvoltarea unor regimuri speciale pentru populația 

neacoperită prin sistemul de asigurări publice).  

Dacă ne uităm la arhitectura sistemelor publice de asigurări sociale dezvoltate după 1945 în 

Europa observăm faptul că ele  reprezintă un mozaic de regimuri de asigurări atașate care s-au 

integrat progresiv și variat în funcție de modelul de stat al bunăstării exitent în fiecare țară 

(Esping-Andersen, 1990). O parte din acest regimuri integrate în cadrul sistemelor publice de 

securitate socială au rădăcini mutualiste (de tip ”societate mutuală” sau ”societate de ajutor 

reciproc”).  

Aceste asociații mutuale nu reprezintă doar un element care ține de istoria dezvoltării 

sistemelor publice de asigurări sociale, o parte din ele continuând să funcționeze până astăzi. 
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În funcție de contextul social-politic și ideologic, de contextul economic propriu fiecărei țări 

și pe perioade istorice distincte asociațiile mutuale și regimurile de asigurări mutuale au avut 

evoluții specifice și au însoțit peste tot în Europa dezvoltarea sistemelor publice de asigurări 

sociale. 

Dezvoltarea sistemelor publice de asigurări sociale și în special dezvoltarea sistemelor de 

pensii joacă un rol important în dezvoltarea și evoluția cadrului asociativ pentru vârsta a treia. 

Alături de sistemul public de asigurări un rol important în acoperirea riscurilor pentru vârsta a 

treia îl au sistemele complementare de asigurare. Aceste sisteme complementare se referă la 

asigurări de pensii complementare și supracomplementare, operațiuni de prevedere (care 

acoperă riscul de deces sau riscuri de sănătate, riscuri legate de integritatea fizică și 

invaliditate etc) implică două categorii de actori care peste tot în Europa au dreptul de a 

realiza acest tip de activitate: societăți mutuale de asigurare și societăți capitaliste de 

asigurare. 

Dezvoltarea protecției sociale complementare peste tot în Europa a condus la multiplicarea 

nivelelor de protecție social: sistemelor obligatorii progresiv generalizate fiindu-le atașate trei 

alte nivele de protecție: 

- O protecție complementară, la început facultativă, apoi progresiv stabilită ca 

obligatorie și extinsă la toți angajații (pensia complementară și asigurările de șomaj). 

- În multe țări europene s-au dezvoltat sisteme de asigurare complementare de 

întreprindere, obligatorii pentru salariați prin contractul colectiv de la nivel de unitate 

economic. 

- Sisteme de protecție facultative și individuale, care pot fi gestionate de societăți de 

asigurare mutualiste (de sănătate și asigurări generale) sau capitaliste. 

Pentru mutualități acestă evoluție istorică a presupus într-un prim moment, după instaurarea 

sistemelor publice de asigurare, o perioadă de criză, fiind nevoite să facă față unei duble 

concurențe, dinspre sectorul public și cel capitalist. Cu timpul, stucturile mutualiste s-au 

organizat, regrupat și asociat reușind să reziste pe piață, să se dezvolte și să-și negocieze mai 

bine poziția. 

În ultimii douăzeci de ani au avut loc o serie de evoluții specifice pentru lumea organizațiilor 

mutualiste, cu caracter adaptativ și de dezvoltare, caracterizate prin: dezoltarea ofertei de 

asigurare (general și în domeniul sănătății), dezvoltarea de filale și extinderea numărului de 
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aderenți, o apropierea strategică de băncile cooperatiste pentru a dezvolta produse de 

asigurare și prin rețelele bancare. 

Pe lângă rolul important legat de dezvoltarea sistemelor publice de asigurări sociale, un alt 

element care a influențat evoluția cadrului asociativ pentru vârsta a treia l-a reprezentat 

evoluția cadrului juridic legat de funcționarea asociațiilor și fundațiilor.  

În România legea 21/1924, inspirată din legea franceză din 1901, modernizată prin O.G. 

26/2000 oferă un cadru legislativ generos și  flexibil care oferă posibilitatea unei largi 

tipologii de organizații să se constituie și să funcționeze. Astfel, regăsim în ”lumea asociativă” 

din România organizații cu scopuri variate, cu modalități de funcționare eterogene, cu istorii 

particulare și foarte diverse. 

Încercând o tipologie generală putem spune că se disting următoarele mari categorii de 

asociații: 

- O primă categorie o reprezintă cea a organizațiilor militante, cele care reflectă 

diversitatea de interese și de valori prezente la nivelul societății, cele care au ca 

principal obiectiv apărarea de drepturi cetățenești și susținerea de cauze sociale. 

- O a doua categorie e reprezentată de organizații care oferă servicii membrilor. 

Adeziunea este maniera principală de a finanța aceste tipuri de structuri (aderăm 

pentru a avea acces la un anume serviciu) și adesea aceste organizații sunt capabile să 

mobilizeze efective importante de voluntari. Acestă categorie este aceea a 

organizațiilor sau societăților mutuale, asociațiilor de ajutor reciproc. 

- A treia categorie o reprezintă organizațiile care oferă servicii altor persoane decît 

membrilor proprii. Aici regăsim fie organizații de tip caritabil sau umanitar, care 

funcționează în principal cu voluntari și sunt finanțate preponderant din donații , fie 

asociații care oferă servicii sociale (în sensul larg al termenului, incluzând aici și 

servicii in domeniul sănătății, educației, loisir etc.) prin intermediul salariaților proprii, 

o bună parte a resurselor utilizate de aceste organizații fiind publice (granturi, subsidii 

etc). Acestă subcategorie de altfel furnizează o mare parte din locurile de muncă create 

în zona economiei sociale. 

Este dificil să realizăm o tipologie care să reflecte perfect diversitatea de structuri asociative, 

fiecare încercare de acest tip fiind oarecum simplificatoare.  Dar utilizând acest model putem 

să ”decupăm” mai bine din peisajul larg asociaționist zona specifică de acțiune pentru 
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asociațiile vârstei a treia, incluzând aici organizațiile care activează în domeniul economiei 

sociale. 

Peisajul asociațiilor pentru vârsta a treia nu este unul omogen. Se pot face mai multe tipologii, 

pornind de la criterii diferite: 

 După talie, tip de aderenți, tip de activitate, obiective urmărite și funcții asumate, după 

tipul de activism etc. 

 Organizații cu scop expresiv (interese, preocupări, hobby-uri, etc.) și asociații cu scop 

instrumental (apărare/obținere interese și drepturi, advocacy). 

Pornind de la datele I.N.S. conținând informații despre organizațiile neguvernamentale active, 

cele care au depus bilanț fiscal anual, am selectat organizațiile activând în domeniul vârstei a 

treia după cum urmează: 

Asociațiile de pensionari 

Asociațiile de pensionari peste tot în lume reprezintă interesele celor care au părăsit viața 

profesională și au scopul de a le apăra interesele. Activitatea lor s-a diversificat foarte mult în 

ultimele decade. Regruparea asociativă a pesionarilor pornește de la identificarea unor 

insatisfacții sau îngrijorări legate de riscul marginalizării și problemelor legate de calitatea 

vieții. Nu mai puțin important pentru aceste asociații este să genereze noi tipuri de solidarități, 

iar susținerea financiară și cu servicii specifice în moment de criză este o expresie a acestei 

solidarități.  

In unele țări Europene (Belgia, Franța) asociațiile de pensionari au continuat să evolueze după 

anii `50 ca structuri mutualiste oferind, pe lângă alte tipuri de activități specifice, servicii de 

asigurare/reasigurare. Aceste servicii erau realizate prin formule de tip contractual sau 

devolutiv în relație cu Statul, ca parte integrantă a sistemelor de securitate socială.  

Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor (C.A.R.P.)  

C.A.R.P.-urile reprezintă organizații mutuale, cu o istorie instituțională îndelungată, 

funcționând teritorializat și oferind diverse servicii membrilor, inclusiv acces la creditare 

(împrumuturi). Și aceste organizații au o lege specifică, 540/2002.  Nici în cazul C.A.R.P. nu 

avem o evoluție către activități de asigurare/reasigurare. De altfel, în legea 540/2002 nu este 

menționat faptul ca aceste organizații se pot implica în activități de tip asigurare/reasigurare. 
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Asociații oferind servicii pentru vîrsta a treia – a) asociații avînd drept grup țintă 

principal vârstnicii și b) asociații având grup țintă secundar (printre altele) vârstnicii 

Asociațiile oferind servicii pentru vârsta a treia sunt organizații nemutuale, activând în 

domeniul serviciilor sociale. Pornind de la criteriul grup țintă, regăsim asociații având 

vârstnicii ca grup țintă principal (ex.Fundația Geron) sau secundar (ex. Fundația Vodafone). 

În România evoluția organizațiilor pentru vârsta a treia este diferită. Asociațiile de pensionari 

au reapărut după 1990, având și o lege specifică din 2004. Aceste organizații nu au evoluat 

către dezvoltarea de activități de asigurare/reasigurare. 

Pornind de la analiza datelor de bilanț inregistrate la I.N.S. putem preciza câteva elemente de 

structură și dinamică specifice pentru aceste organizații, mutuale sau nu, având ca grup țintă 

(principal sau secundar) vârsta a treia. Astfel, raportând la numărul total înregistrat de 

asociații și fundații active din România, asociațiile privind vârsta a treia reprezintă la nivelul 

anului 2009 un procent de 3.66% din totalul organizațiilor neguvernamentale existente. 

Numărul organizațiilor neguvernamentale active (fie ele asociații, fundații, C.A.R.P. sau 

O.N.G.) axate pe problematica vârstei a treia a cunoscut un trend ușor pozitiv pentru perioada 

2000-2009 (de la 725 în 2000 la 852 în 2009), dar prin raportare la totalul asociațiilor active, 

ponderea acestui tip de organizații a cunoscut un trend de dezvoltare descrescător pentru 

perioada 2000-2009 (de la 6,67% în 2000 la 3,66% în 2009).  

Tabel 3. Evoluția numărului de asociații pentru vârsta a treia raportat la numărul total 

de organizații neguvernamentale active 

  2000 2005 2007 2008 2009 

Asociatii pentru varsta a treia 725 789 810 803 852 

Total ONG 10863 17107 20005 21129 23295 

% asociații pentru vârsta a treia din 
total ONG 6.67% 4.61% 4.05% 3.80% 3.66% 

Sursa: Calculații date INS, 2011 
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Figura 1. Evoluția numărului asociațiilor pentru vârsta a treia din total ONG 

  

Sursa: Calculații date INS, 2011 

 

Organizațiile având grup țintă vârsta a treia sunt bine reprezentate în cadrul organizațiilor 

mutuale. În acest segment de organizații (C.A.R., C.A.R.P., alte asociații mutual și de ajutor 

reciproc) procentul C.A.R.P. este de 21.30%. La nivelul anului 2009 erau înregistrate un 

număr de 906 organizații mutual, din care C.A.R. salariați - 704, C.A.R. pensionari - 193, alte 

organizații mutuale – 9 (Tabelul 4). 

 

Tabel 4. Evoluția numărului de organizații mutuale 

Tip organizație 2000 2005 2007 2008 2009 

CAR Salariați 247 571 657 659 704 

CAR Pensionari 133 170 186 178 193 

Alte asociații de ajutor reciproc 15 14 11 9 9 

Total organizații mutuale  395 755 854 846 906 

Sursa: Calculații date INS, 2011 
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Figura 2. Evoluție ascociații pentru vârsta a treia 

 

Sursa: Calculații date INS, 2011 

 

Figura 3. Ponderea organizațiilor mutuale 

 

Sursa: Calculații date INS, 2011 
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Asociații vârsta a treia 

Pe baza datelor Institutului Național de Statistică pentru perioada 2000-2009 putem defini o 

imagine de ansamblu asupra asociațiilor care desfășoară activități cu și pentru vârstnici. În 

perioada amintită, trendul a fost crescător în ceea ce privește asociațiile de pensionari (de la 8 

organizații în 2000 la 55 în 2009), asociațiile axate pe problematica vârstei a treia (de la 21 

organizații în 2000 la 58 în 2009) și C.A.R.P. (de la 134 prganizații în 2000 la 193 în 2009) și 

ușor descrescător în ceea ce privește asociațiile care furnizează și servicii pentru vârstnici (de 

la 562 organizații în 2000 la 546 în 2009) (Tabelul 6). 

Tabel 4. Evoluția numărului de organizații -vârsta a treia 

Asociații vârsta a treia 2000 2005 2007 2008 2009 

Asociații pensionari 8 27 32 40 55 

Asociații axate pe problematica vârstei 

a treia (grup țintă principal) 

21 42 53 58 58 

C.A.R. Pensionari 134 171 186 178 193 

Asociații care oferă și servicii (grup 

țintă secundar) pentru vârstnici 

562 549 539 527 546 

Total organizații vârstnici 725 789 810 803 852 

Sursa: Calculații date INS, 2011 

Figura 4. Evoluția ponderii asociațiilor pentru vârsta a treia 

 

Sursa: Calculații date INS, 2011 
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Figura 5.Pondere tipuri de asociații pentru vârsta a treia - 2009 

 

Sursa: Calculații date INS, 2011 

 

După cum se poate observa și din datele prezentate mai sus, peste 60% din organizațiile 

oferind servicii pentru vârsta a treia aparțin categoriei asociațiilor care au grup țintă secundar 

vârstnicii și problemele lor ( Figura 4 și Figura 5). 

În ceea ce privește distribuția pe județe a organizațiilor active, C.A.R.P. ( 
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Harta 1. Distribuția pe județe a C.A.R.P. 
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Există destul de puțină literatură de specialitate la nivel internațional dedicată studiului 

dezvoltării cadrul asociativ pentru vârsta a treia. Dar există și câteva studii foarte interesante 

care surprind foarte bine aspecte legate de maturizarea și consolidarea organizațiilor pentru 

persoanele vârstnice și dezvoltarea politicilor publice în domeniu: 

 Rose (1965) analizând asociațiile voluntare pentru vârsta a treia din Statele Unite 

remarcă creșterea numărului de asociații și comentează faptul că acestea acordă atenție 

din ce în ce mai mult, pe lângă activitățile sociale și recreative, activităților de 

advocacy. Unele dintre aceste organizații încep să funcționeze ca și grupuri de 

presiune, încercând să influențeze deciziile de politică publică pentru ameliorarea 

condițiilor de viață.  

 Pratt (1983) analizând modul în care asociațiile pentru persoanele vârstnice  din 

Statele Unite au reușit să impună pe agenda federală începând cu anii `70 problematica 

vârstei a treia, el analizează procesul de maturizare și creștere de capacitate de 

advocacy pentru aceste organizații. Această maturitate el o ilustrează prin mai multe 

aspecte: au devenit mai bine organizate, mai eficace în comunicarea intereselor proprii 

și au devenit mai puternice financiar. Pe lângă aceste elemente un rol foarte important 

în emanciparea asociațiilor pentru vârstnice rol foarte important l-a avut creșterea 

interesului opiniei publice pentru acestă problematică. Pratt este autorul care a discutat 
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pentru prima oară despre gray lobby . În același registru merită menționată și lucrarea 

lui Viriot-Durandal (2003) privind dezvoltarea asociațiilor pentru apărarea drepturilor 

sociale ale pensionarilor în Franța, autorul prezentând și analizând minuțios modul în 

care aceste organizații s-au structurat, și-au dezvoltat strategiile de influențare a 

politicilor publice. 

 Hartoyan (1981) analizând comparativ performanțele în materie de advocacy ale 

organizațiilor pentru vârstnici, consideră că acestea sunt mult mai puțin impresionante 

comparativ cu alte grupuri de interese. 

 Guillemard A.M. (1986) propune o grilă de lectură a modalităților în care s-a 

structurat politica pentru vârsta a treia in Franța. Ea identifică trei perioade distincte 

ale căror orientări au marcat viața asociativă a persoanelor vârstnice din mai multe țări 

occidentale. În prima perioadă domină imaginea bătrâneții ca indigență iar acestă idee 

a avut o valoare exemplară fiind inclusă în educarea generațiilor de adulți și copii din 

clasele populare care erau educați în spiritual economisirii și prevederii. A doua etapă 

este marcată de creșterea Statului Bunăstării și este caracterizată printr-o ideologie a 

vârstei a treia active și participative, iar accentul se mută de pe prevedere pe asigurare.  

Pe acest fond se dezvoltă mult sectorul asociativ specific iar discursul de policy e 

centrat pe ameliorarea condițiilor de viață pentru vârsta a treia, inclusiv în ceea ce 

privește asociațiile mutuale de credit pentru pensionari. Acest trend continuă în a treia 

etapă, cu accente specifice pe creșterea calității vieții. Dar în acestă etapă asistăm și la 

apariția unor teme noi, care domină pâna astăzi, cum ar fi problematica reformei 

pensiilor. Guillemard își propune să arate că dezvoltarea sectorului asociativ, inclusiv 

cel mutual, pentru vîrsta a treia este indisolubil legat de evoluția politicilor sociale, de 

situația economică și demografică. 

După 1990, odată cu dezvoltarea sectorului asociativ, și în tările C.E.E. asistăm la 

cristalizarea unor astfel de structuri. În România, unde studiile cu privire la întregul sector 

asociativ se află de abia la început, nu avem o literatură de specialitate dedicată acestui 

subiect. Majoritatea studiilor privind vârsta a treia sunt de tip studii de gerontologie socială, 

studii din domeniul analizei serviciilor sociale pentru vârsta a treia (ex. problema dependenței, 

servicii la domiciliu versus instituționalizare, etc.). 
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III.Asociațiile mutuale pentru vîrsta a treia în România 

1 Istoric și legislație 

 Înainte de perioada comunistă au existat organizații de tip mutual, care funcționau în 

conformitate cu prevederile legii 21/1924 – legea Mârzescu și care se intitulau Case de 

Ajutor și Înmormântare. 

 În perioda comunistă – Decretul 204/1951 care aduce aceste organizații de tip mutual 

sub controlul puterii publice și P.C.R. și reglementează funcționarea acestor asociații 

pe criterii teritoriale  și Legea 13/1972 privind casele de ajutor reciproc ale 

pensionarilor, prin care Ministerului Muncii îi revine rolul de coordonare și control 

privind activitatea acestor asociații. 

 În 1994 Ministerul Muncii renunță la rolul de coordonare și control. În 2002 avem o 

nouă lege privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, Legea 540/2002. Această 

lege este urmată de Legea 502/2004 privind asociațiile pensionarilor. 

  O altă lege importantă pentru funcționarea C.A.R.P.- urilor o reprezintă legea 93/2009 

privind instituțiile financiare nebancare. 

 Legislația cu privire la înregistrarea și funcționarea asociațiilor și fundațiilor O.G. 

26/2000 reprezintă un alt element important în funcționarea C.A.R.P., multe C.A.R.P.- 

uri fiind  înregistrate ca asociații sau funcționând sub asociații pentru pensionari fără 

să ia personalitate juridică. După 2002 unele dintre aceste asociații se reânregistrează 

ca și C.A.R.P. utilizând noua legislație specifică (ex. Federația Omenia încurajează 

C.A.R.P.-urile să funcționeze înregistrate pe legea 540/2002. Toate organizațiile 

membre sunt înregistrate astfel, iar pentru cele care doresc să adere la Federație se 

asigură consultanță juridică pentru a intra în cadrul legal specific). 

Analiză legislativă.Cadrul legal C.A.R.P.. 

Legislația românească în ceea ce privește partea de case de ajutor reciproc (C.A.R.) și C.A.R. 

ale pensionarilor (C.A.R.P.) își are izvorul în perioada interbelică, iar apariția ei este 

influențată de schimbările apărute atât la începutul secolului XX, cât și după primul război 

mondial.  Prima lege care reglementa statutul entităților din sectorul neguvernamental și care 

rezolva practic  situația juridică a acestor entități a fost legea 21/1924, însoțită de 

regulamentul de aplicare. 
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Următorul reper în constituirea cadrului legislativ al C.A.R.P. este reprezentat de Decretul 

204/1951, care prevedea constituirea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor din sistemul 

asigurărilor de stat. Comunismul instaurat în România din 1948 a copiat modelul sovietic de 

integrare a persoanelor în  muncă, în cooperative și în sistemul de stat, astfel încât statul să fie  

singurul furnizor de bunuri și servicii pentru locuitori. Tipul sovietic de organizare a 

funcționat ca și model în România până în 1972, când intră în vigoare legea 13/1972 privind 

casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Această lege constituie punctul de start al unei 

organizări care va domina România până în decembrie 1989 și după această perioadă în ceea 

ce privește serviciile acordate vârstnicilor. 

Legea 13/1972 descrie  termenul de C.A.R.P.,  descrie calitatea de membru al unui C.A.R.P. 

și cine poate întemeia o astfel de organizație, cine poate fi membru și care sunt condițiile 

pentru a deveni membru al unei astfel de organizații. Principiul libertății de asociere apare 

doar formal în cadrul acestei legi, în cadrul articolului 1, alin.1 -”Pensionarii de orice 

categorie, indiferent de sistemul de asigurări sociale și pensii căruia îi aparțin, precum și 

beneficiarii de ajutor social se pot asocia în case de ajutor social ale pensionarilor - denumite 

prescurtat C.A.R.P.”. 

În ceea ce privește C.A.R.P.-urile, prevederile legale pentru această lege au rămas în vigoare 

până în 2002, odată cu apariția legii 540. Legea 540/2002 abrogă o parte din prevederile legii 

13/1972, dar păstrează o parte importantă din aceasta, pe care o completează pentru a ajunge 

la nivelul legislației din anii 2000. 

Legea 540/2002 este prima lege a C.A.R.P. de după 1990, modificând o parte a legii 13/1972 

și completând legislația românească în vigoare. Această lege este primul act juridic care 

introduce din punctul de vedere al legiuitorului conceptul de ”întrajutorare mutuală”: 

Art. 1 ”Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor  sunt organizații cu caracter civic, 

persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale, apolitice, 

cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală și de asistență socială”. 

Modificările de formă față de legea 13/1972 se regăsesc în ceea ce privește calitatea de 

membru a C.A.R.P.-urilor și de constituire a unei astfel de organizații. Astfel, principiul 

liberei asocieri este enunțat prin perspectiva drepturilor garantate de constituția României, și 

este prevăzut în articol distinct al legii 540/2002: 



   
   

 
 

32 
 

”Art. 4. Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui prin exercitarea 

dreptului la liberă asociere a următoarelor categorii de persoane: 

a) Pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin; 

b) Beneficiarii de ajutor social; 

c) Membrii de familie - soț, soție, precum și copiii majori incapabili de muncă, aflați în 

întreținerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social - membri ai acelei case 

de ajutor social a pensionarilor”. 

În ceea ce privește scopul pentru care este înființat un C.A.R.P., legea 540/2002 prevede că 

principalul scop este acela de întrajutorare și de a oferi servicii sociale membrilor.  Articolul 7 

precizează că C.A.R.P.-urile sprijină membrii prin ”acordare de împrumuturi rambursabile, 

ajutoare nerambursabile și ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormântarea foștilor 

membri”. 

De asemenea, în legea 540/2002 se precizează și faptul că C.A.R.P.-urile pot desfășura și alte 

activități și servicii decât cele enunțate prin scopul principal, iar aici intervine elementul de 

noutate al legii deoarece aceasta cuprinde gama completă care poate fi oferită membrilor, atât 

servicii cât și activități: organizarea de activități cultural, artistice, turistice și de agrement, 

prestarea unor servicii cu tarife reduse pentru membri, organizarea de magazine pentru 

desfacere de produse la prețuri de producție, efectuarea de servicii funerare pentru membrii 

decedați, etc. 

În lista de activități și servicii prevăzute prin legea 540/2002 nu sunt menționate activitățile de 

tip asigurare/reasigurare deși Legea Asigurarilor 32/2000 modificata prin Legea 

403/2004  permite existenta unor societati mutuale ca asiguratori înregistrați. 

Art. 2 A 5. asigurător – persoana juridică română sau filiala autorizată în condiţiile prezentei 

legi să exercite activităţi de asigurare, precum şi sucursala unei societăţi de asigurare, sau a 

unei societăţi mutuale, dintr-un stat membru, care a primit o autorizaţie de la autoritatea 

competentă a statului membru de origine; 
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Art. 11.(1) Activitatea de asigurare în România poate fi exercitată numai de:a) persoane 

juridice române, constituite ca societăţi pe acţiuni şi/sau societăţi mutuale, autorizate de 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor potrivit procedurii reglementate la art.12; 

Acestă lipsă de concordanță în cadrul legislativ împiedică, limitează în mod obiectiv 

dezvoltarea, evoluția asociațiilor mutuale din România pe piața de asigurări mutuale, așa cum 

a fost cazul în majoritatea țărilor europene. 

Veniturile C.A.R.P. constituie o altă secțiune a legii, fiind prevăzute la articolul 11, iar dintre 

acestea fac parte: cotizațiile și contribuțiile lunare, dobânzile provenite din plasarea sumelor 

disponibile în condiții legale, venituri din prestări servicii, donații și sponsorizări, etc. Nu sunt 

prevăzute în mod direct în lege veniturile provenite din închirierea spațiilor proprii. 

Din aceste venituri enunțate mai sus, C.A.R.P.-ul poate decide cumpărarea de spații, 

amenajarea unor spații pentru activitățile curente, achiziția de mijloace fixe și mobile în 

condițiile legale în vigoare. De asemenea, consiliile locale și Consiliul General al 

Municipiului București  sunt obligate să ofere spații C.A.R.P.-urilor spre închiriere cu un tarif 

diminuat cu 75% față de prețul standard. 

Legea 540/2002 se referă la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cărora li se adresează 

direct. Datorită faptului că singura lege valabilă în ceea ce privește asociațiile de pensionari 

era legea 5/1952, în 2004 legiuitorul român a aprobat legea 502/2004.  

Membrii. Această lege stabilește că orice asociație de pensionari să poată fi constituită numai 

dacă are minimum 25 de membri, care pe baza înțelegerii, să pună în comun contribuția 

materială și intelectuală pentru realizarea unor activități în interesul acestora (legea 502/2004, 

art.3 alin. 1). Prevederea aceasta vine să completeze legea 540/2002 prin impunerea unui 

număr minim de membri în cadrul fiecărei asociații de pensionari, lucru care nu se întâmplă în 

legea 540/2002 unde nu se prevede un număr minim de membrii pentru constituire. De 

asemenea, art. 12 prevede faptul că asociația județeană a pensionarilor poate deschide filiale 

locale cu un număr minim de 20 de membri, organe de conducere proprii și patrimoniu 

distinct. 
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Legea 502/2004 reglementează  modul de asociere al asociațiilor de pensionari, fixând un 

număr mai mare decât 10 pentru a se putea forma federațiile asociațiilor de pensionari. 

Conform articolului 19 alin.2, federația de pensionari dobândește personalitate juridică 

proprie. 

Fiecare federație de pensionari trebuie să aibă o structură de conducere. Această structură de 

conducere în cazul federațiilor, este format din: congresul național, consiliul național, 

comitetul director, biroul permanent și comisia de cenzori (art.21). 

În ceea ce privește folosirea termenului ”național” în cadrul denumirii organizațiilor de 

pensionari, legea 502/2004 precizează că ”sunt representative la nivel național federațiile care 

au în structura lor cel puțin 20 de organizații județene cu cel puțin 75.000 de membrii 

cotizanți. Aceste organizații sunt singurele în măsură să includă în denumirea lor cuvintele 

„național” și „din România” (art.23). 

Prin intermediul acestei legi, veniturile asociațiilor de pensionari se constituie din: cotizațiile 

membrilor, dobânzi și dividende, dividendele societăților comerciale înființate de asociația 

pensionarilor, venituri din activități economice directe, donații sau sponsorizări, sume de la 

bugetul de stat (art.28). 

Se observă că diferența între veniturile C.A.R.P. - conform legii 540/2002 și veniturile 

asociațiilor de pensionari - conform legii 502/2004 este realizată de  ”dividendele societăților 

comerciale înființate de asociația pensionarilor”, care nu se găsește în legea anterioară, restul 

rămânând însă neschimbat. 

Conform legii 502/2004 asociațiile de pensionari pot înființa societăți comerciale pentru a 

putea desfășura activități economice. Această prevedere adresează inclusiv sectorul C.A.R.P., 

deoarece în termen larg, legea permite ca asociațiile de pensionari să poată înființa case de 

ajutor reciproc ale acestora, ținând cont de celelalte prevederi legale care se impun. 

Comparația între legile 540/2002 și 502/2004 reliefează următoarele aspecte (vezi anexa 2): 

I. Legea 502/2004 deși este o lege elaborată cu scopul declarat de a reglementa 

asociațiile de pensionari  din punct de vedere juridic, este mult mai strictă și 

impune niște condiții clare pentru a putea întemeia o asociație a pensionarilor. 

II. Latura de activități din legea 502/2004 cuprinde doar o parte din activitățile 

cuprinse în legea 540/2002. 
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III. Veniturile unei asociații de pensionari. 

IV. Sunt aceleași, în aceeași ordine în ambele legi, cu singura diferență că în legea 

502/2004 apar veniturile înregistrate din dividendele societăților comerciale 

înființate de asociațiile de pensionari (această precizare nu se regăsește în legea 

540/2002-legea C.A.R.P.). 

      

Propuneri legislative 

 

Comisia pentru muncă și protecție socială din cadrul Camerei Deputaților a avizat favorabil 

un proiect de lege (PLx  557/2010) vizând modificarea Legii 540/2002 (Legea C.A.R.P). 

Acest proiect modifică și completează prevederile Legii 540/2002 privind organizarea și 

funcționarea Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor (CARP) prin o serie de completări, 

după cum urmează: 

 Art. 7 se modifică prin adăugarea următorului paragraf: „...unor cheltuieli cu 

înmormântarea foștilor membri,  precum  şi prin prestarea serviciilor accesibile tuturor 

membrilor săi.” 

 Art. 8 – Alin. a) organizarea de activitati culturale, artistice, turistice si de agrement, 

folosind mijloace de transport proprii sau închiriate 

 Art. 8, după litera e) se introduce o nouă literă, lit.f), cu următorul cuprins: f) 

prestarea unor servicii medicale la preţuri care să acopere cheltuielile materiale  

şi salariile personalului specializat, în cadrul cabinetelor medicale  şi 

stomatologice individuale care funcţionează potrivit legilor în vigoare. 

     

    Modificările aduse prin acest nou Proiect de lege permit CARP-urilor să organizeze 

activități culturale, artistice și de agrement (excursii, vizite la muzee etc.) folosind fie 

mijloacele auto proprii, fie mijloace auto închiriate. Prin aceste modificări, legiuitorul a 

actualizat prevederile existente în acord cu situația existentă. O parte din casele de ajutor 

reciproc ale pensionarilor desfășurau aceste activități din fonduri proprii, în sensul achiziției 

de mujloace auto proprii și al subvenționării parțiale a costurilor pentru organizarea acestor 

activități (ex: CARP Omenia și altele). 

Serviciile medicale cu preț redus erau oferite cu prețuri subvenționate pentru membri de către 

acele CARP-uri care aveau un număr mare de membri, și aveau prevăzut prin statut aceste 

servicii.  
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Pentru  a asigura cadrul de consultare publică în domeniul politicilor pentru vârsta a treia 

prin Legea nr. 16/2000 a fost înființat Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice 

(C.N.P.V.), organism autonom, consultativ, de interes public, având drept atribuții:  

 sprijinirea instituțiilor statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a 

Persoanelor Vârstnice; 

  urmărirea aplicării reglementarilor legale privind persoanele vârstnice și sesizarea 

organelor competente despre abaterile constatate;  

 avizarea proiectelor de acte normative care privesc persoanele vârstnice; 

  sprijinirea organizării asociative a persoanelor vârstnice și a participării lor  

active la viața socială. 

 

În teritoriu, funcționează consilii județene ale persoanelor vârstnice. Pentru soluționarea pe 

plan local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul fiecărei direcții de muncă, 

solidaritate socială și familie județeană, este desemnată o persoana care asigură colaborarea 

permanentă cu consiliile județene ale persoanelor vârstnice. 

 

Din comisia permanentă a C.N.P.V. fac parte 8 organizații de pensionari (Uniunea Generală 

a Pensionarilor din România, Asociația Națională a Veteranilor de Razboi, Federația 

Națională a Sindicatelor Pensionarilor din România, Federația Națională a C.A.R.P. din 

România ”Omenia”, Uniunea Veteranilor de Război din M.A.I., Asociația Națională a 

Cadrelor Militare în Rezervă si Retragere ”Alexandru Ioan Cuza”,  Asociația Națională a 

Cadrelor Militare în Rezervă si Retragere din Ministerul Administrației și Internelor) și 5 

reprezentați ai autorităților publice (Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, 

Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor Publice, Casa Națională de Pensii și Alte 

Drepturi de Asigurări Sociale., Casa Națională de Asigurări de Sănătate.)  .  
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III.2 Studiu de caz- Federația C.A.R.P. –  ”OMENIA” 

I.  Structură și Resurse 

Analiza datelor interne pentru Federația OMENIA – datele/informațiile parțiale 

analizate mai jos au fost oferite cu generozitate de către managementul 

federației.   

 

În literatura de specialitate entitățile economiei sociale sunt descrise adesea ca ”organizații 

hibride”. Acestă structură hibridă presupune existența a trei dimensiuni specifice, care țin de 

piață, stat și societate civilă (Bode,I; Evers A; Schultz A., 2004). 

 

Vom analiza resursele utilizate de C.A.R.P.- urile membre în Federația ”Omenia” pornind de 

la acestă  grilă trihotomică utilizată frecvent in studiile de caz pe entități de economie socială: 

resurse publice, resurse private (vânzare de bunuri și servicii), resurse de tip societate civilă 

(donații, sponsorizări, voluntariat, sprijinul comunității).  

a) Resurse publice: 

Statul alocă asociațiilor de pensionari anual circa 1,3 milioane RON (30 milioane RON este 

suma totală a cheltuielilor tuturor organizațiilor de pensionari și a consiliilor județene pentru 

persoanele vârstnice – Legea 16/2000) cu ocazia Zilei Internaționale a Vârstnicului (1 

octombrie), pentru ajutor nerambursabil. Acești bani sunt distribuiți către diverse asociații de 

pensionari, inclusiv C.A.R.P.- uri, de către Consiliul Național pentru Persoanele Vârstnice 

(C.N.P.V.). Alocarea se face discreționar: 

 Conform legii 504/2002, primăriile pot pune la dispoziția asociațiilor de pensionari 

clădiri și alte mijloace materiale. Această facilitate nu a fost des utilizată de către 

C.A.R.P.- uri, majoritatea având sedii în proprietate. 

 Înainte de 1989 CARP- urile dispuneau de un mic patrimoniu reprezentat de case de 

odihnă - au rămas în proprietatea lor și sunt gestionate de către C.A.R.P.- uri. 

 C.A.R.P. ”Omenia” din București este singura acreditată ca furnizor de servicii 

sociale. Au obținut subsidii pe legea 34/1998 doi ani consecutiv – 2007-2008 și 2008- 

2009. În 2010 nu au mai reușit să obțină subsidii. 

 În 2006 au implementat un program Phare vizînd dezvoltarea de servicii sociale pentru 

membri. 

 A fost depus un proiect pe axa 5.2 POS DRU, pentru realizarea unui centru de zi 

C.A.R.P. 
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  Deva și C.A.R.P. ”Speranța” Bârlad au solicitat fonduri structurale pentru construirea 

unor centre de zi, demers care să fie finanțat atât din fonduri proprii, cât și cu sprijinul 

Ministerului Muncii și al administrațiilor locale  

b) Resurse private: 

 C.A.R.P.- urile oferă membrilor împrumuturi și servicii. Resursele principale pentru a 

realiza împrumuturi și servicii sunt reprezentate de:  

  a) cotizația  membrilor - pe baza ei se realizează împrumutul cu dobânzi mici (de la 

0%)  

  b) contribuția membrilor (1,5 - 4 lei). Acestă contribuție se constituie în fondul de 

înmormântare, care nu se mai rambursează. 

 Serviciile sociale sunt subvenționate (ex.: frizeria; vom analiza datele lor financiare). 

Ele nu sunt gândite să aducă venituri. 

 Altfel spus, principala forță a unui C.A.R.P. stă în numărul de membri - cu cât sunt 

mai mulți, cu atât forța financiară a C.A.R.P.-ului e mai mare. 

c) Resurse dinspre societatea civilă:   

 Există un parteneriat cu United Way, din 2007, pe diferite proiecte, care sunt însă 

cofinanțate (ex.: cel mai recent proiect se numește ”Centrul de servicii și îngrijire la 

domiciliu pentru persoane vârstnice”). 

 Au organizat în cadrul Federației programe de asistență socială, în cadrul cărora un 

grup de consilieri se ocupă de strângerea de fonduri din surse externe C.A.R.P.- ului. 

Acești consilieri merg și în țară, la diferite C.A.R.P.- uri, pentru schimburi de 

experiență cu partenerii zonali și pentru a încuraja practicile de strângere de fonduri. 

 Există la nivel de Federație o campanie – ”Dați un leu pentru pensionarii săraci”, care 

va continua și în 2011. 

 La nivel de Federație, s-au desfășurat campanii sociale în 2007, 2009 și 2010, pentru 

ajutorarea persoanelor vârstnice din zonele calamitate, din România și Republica 

Moldova. 

 Nu au sponsorizări de la mari companii, dar și-au fidelizat câteva companii care îi 

sprijină sistematic (vezi Vel Pitar și distribuția săptămânală gratuită de pâine pentru 

membri). 

 Au donații. 

 Colectează prin mecanismul 2%. 

 Au voluntari, pe care îi folosesc și în centrele de zi.  



   
   

 
 

39 
 

 Nu toți casierii locali sunt voluntari. Acest aspect depinde de bugetul fiecărui C.A.R.P. 

în parte și de nevoile fiecărei organizații în parte. Dacă numărul de membri ai unei 

organizații este foarte mare, atunci sunt angajate persoane cu funcția de casier. 

Membrii: 

Federația C.A.R.P. Omenia este formată din 139 de asociații de tip C.A.R.P și cumulează un 

total de aproximativ 1.400.000 de membri. Statisticile privind numărul de membri au fost 

actualizate începând cu 2008, an de an, print-un chestionar care a fost trimis spre completare 

tuturor asociațiilor membre ale federației.  

Întrucât o bună parte dintre C.A.R.P.- urile afiliate Federației nu dispun de resursele tehnologice 

necesare pentru a fi trimis chestionarul completat la sediul C.A.R.P. Omenia București până în 

momentul desfășurării acestei cercetări, analiza de față se bazează doar pe răspunsurile a 89 dintre 

asociațiile C.A.R.P. membre (Anexa 1). 

Din totalul de membri pe care Federația susține că îi are, 563.347 de persoane fac parte din cele 89 

de C.A.R.P.-uri analizate. Acestea sunt răspândite în 35 de județe ale țării, cu 493 de sucursale la 

nivel local. În funcție de numărul de membri ai fiecărei asociații în parte, precum și de poziționarea 

teritorială a beneficiarilor (ex.: există beneficiari ai aceluiași C.A.R.P. din mai multe sate alăturate), 

există posibilitatea ca un C.A.R.P. să dețină mai multe sucursale. 

Conform unei cercetări despre sectorul neguvernamental, reprezentativă la nivel național și realizată 

în 2010 de către FDSC, 11.6% dintre respondenți susțin că sunt membri ai unor organizații de tip 

C.A.R., iar 1.9% fac parte dintr-o asociație de pensionari.  

Resurse umane 

Din punct de vedere al resurselor umane interne, în cele 89 de C.A.R.P.- uri analizate există un 

număr de 697 de salariați. În cadrul acestei categorii includem: reprezentanții birourilor financiar-

contabil, ai biroului de creditare, ai biroului de programe sociale, ai biroului de administrație și 

logistică, ai departamentului juridic, ai secretariatelor și ai casieriilor. Asociațiile analizate nu dețin o 

statistică pe categorii de salariați, ci doar numărul total al celor angajați cu contract de muncă. 

De asemenea, în cadrul celor 89 de C.A.R.P.-uri studiate există un număr de 860 de voluntari și 

reprezentanți. Aceștia din urmă prestează activități similare celor de voluntariat. Astfel, diferența 

dintre cele două categorii este doar la nivel de titulatură, diferențierile la nivel de atribuții fiind 

minore sau chiar inexistente. 
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Figura 1 – Resurse umane 

 
Sursa: Omenia, 2011 
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2. Ajutoare nerambursabile 

Ajutoarele nerambursabile au o structură extrem de variată, în funcție de numărul de membri 
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a. Ajutoare în sumă fixă 

- Ajutoare pentru tratament/spitalizare; 

- Proteze dentare, aparate auditive, ochelari de vedere etc.; 

- Alimente; 

- Medicamente; 

- Produse igienico-sanitare; 

- Subvenționarea parțială sau totală a contravalorii pentru excursii, pelerinaje, bilete la 

spectacole; 

- Ajutor de deces (se acordă familiei decedatului, iar cuantumul se stabilește în funcție 

de vechimea în asociație). 

 

Figura 2. Ajutoare nerambursabile în sume fixe (Beneficiari) 

 
Sursa: Omenia, 2011 
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Figura 3. Ajutoare nerambursabile în sume fixe (RON) 

 
Sursa: Omenia, 2011 
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Județeană de Pensii, Consiliul Popular Județean, Poliția de Proximitate, Poliția, Prefectura, 

Primărie, Sindicatul Pensionarilor.  

Referitor la colaborările cu organizațiile ne-guvernamentale, numai trei dintre C.A.R.P.-urile 

studiate sunt în colaborare cu diverse ONG-uri - Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și 

Retragere, Asociația Doamnelor Bucovinene, Asociația Nevăzătorilor, Organizația 

CARITAS. 

- Programe cu sprijin de la organizații din alte țări 

Printre asociațiile analizate, doar C.A.R.P. Cugir menționează colaborarea cu organizații din 

alte țări - Asociația de Ajutorare a Persoanelor Vârstnice Anglia. 

 B. Servicii sociale si de petrecere a timpului liber 

Federația C.A.R.P. Omenia deține mai multe tipuri de centre, acestea fiind împărțite teritorial 

în funcție de numărul de membri ai fiecărei asociații în parte și de necesitățile acestora: 

- Club 

Activitățile din cadrul clubului reprezintă o modalitate de petrecere a timpului liber, prin 

organizarea de jocuri și concursuri, finalizate uneori cu premii în bani sau excursii, conferințe, 

expoziții, seminarii. 

- Bibliotecă 

În ceea ce privește numărul de volume puse la dispoziția pensionarilor, bibliotecile variază de 

la o asociație la alta.  

- Cămin de bătrâni 

Căminele de bătrâni sunt înființate cu scopul de a-i găzdui pe bătrânii care nu se pot 

autogospodări, sunt lipsiți de susținători legali și nu au venituri proprii. 

- Centru de zi 

Activitățile principale din cadrul centrului sunt constituite din participarea la cenacluri 

literare, cercuri de pictură, cercuri ale seniorilor ecologiști etc. 

- Cantină socială 
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- Casă de odihnă 

Referindu-ne la cele 89 de C.A.R.P.-uri analizate, clubul (28 de sucursale) și biblioteca (24 de 

sucursale) sunt centrele cele mai frecventate. Din punct de vedere al beneficiarilor, nu putem 

preciza o cifră exactă, întrucât asociațiile nu dețin o astfel de statistică. Doar în ceea ce 

privește casele de odihnă, știm că există un număr de 288 de beneficiari. 

Figura 3. Număr de centre 

 
Sursa: Omenia, 2011 
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Tratamentele oferite au tarife sub prețul pieței, oferind de asemenea reduceri pentru 

beneficiari. Unele dintre C.A.R.P.-uri dispun și de laboratoare de tehnică dentară, unde 

execută lucrări proteice fixe și mobile. 

- Dermatologie 

- Cardiologie 

- Reumatologie 

- Oftalmologie 

În cadrul acestui cabinet, consultațiile sunt în general gratuite, pacientul urmând să plătească 

eventualele tratamente sau ochelarii de vedere. 

- O.R.L. 

- Fizioterapie 

- Reflexoterapie 

La aceste cabinete, membrii C.A.R.P. pot beneficia de ședințe de reflexoterapie, aromoterapie 

și masaj. 

 

Figura 4. Număr de cabinete medicale 

 
Sursa: Omenia, 2011 
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număr de 19.297 persoane în cazul cabinetelor de medicină generală, 5.424 în cazul 

cabinetelor de stomatologie și 2.365 în cazul celor de oftalmologie. 

Figura 5. Număr de beneficiari ai serviciilor medicale 

 
Sursa: Omenia, 2011 
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D. ATELIERE 

În funcție de disponibilitatea financiară a fiecărui C.A.R.P. în parte, există un număr mai mare 

sau mai mic de ateliere la care benefciarii pot apela. Serviciile prestate pot fi executate la 

sediile C.A.R.P. sau la domiciliul membrilor. Tarifele acestor servicii sunt stabilite de către 

Consiliul Director, cu respectarea prevederilor legale. 

Există următoarele tipuri de ateliere: 

- Tâmplărie 

Aici se execută, în general, cruci și sicrie pentru membrii C.A.R.P. 

- Frizerie / Coafor 

Saloanele sunt dotate corespunzător cu amenajările și dotările necesare. 

- Croitorie 

- Cizmărie 

- Electronică 

- Instalații sanitare 

Lucrările aferente acestui tip de atelier se execută de cele mai multe ori la domiciliul 

beneficiarilor. 

Figura 6. Număr de ateliere 

 
Sursa: Omenia, 2011 
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Cel mai reprezentativ dintre ateliere este cel de frizerie/coafor, cu un număr de 33.016 de 

beneficiari. Urmează cel de cizmărie – 5.178 beneficiari, și cel de croitorie – 1.081 persoane. 

Figura 7. Număr de beneficiari ai serviciilor atelierelor 

 
Sursa: Omenia, 2011 

 

E. ACTIVITĂȚI CULTURALE ȘI EDUCATIVE 

Activitățile culturale constau în primul rând în organizarea de excursii și pelerinaje, fie în 

zonele limitrofe orașului de reședință, fie în regiuni mai îndepărtate. Costurile acestora sunt 

suportate parțial sau total de către C.A.R.P.-uri. 

În ceea ce privește activitățile cultural-artistice, membrii pot participa la cenacluri literare, 
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Figura 8. Număr de activități cultural-educative 

 
Sursa: Omenia, 2011 
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În cadrul celor 89 de C.A.R.P.- uri analizate, există un  număr de 9.884 de beneficiari ai 

excursiilor și 381 de beneficiari ai pelerinajelor. Activitățile cultural-artistice (participări la 

teatru, concerte, recitaluri etc.) au avut un număr de 3.093 de participanți.  

Figura 9. Număr de membri participanți la activități 

 
Sursa: Omenia, 2011 

 

F. PUNCTE DE DESFACERE. Alte servicii şi comerţ cu amănuntul 

C.A.R.P.- urile desfăşoară de asemenea activităţi de comerţ cu amănuntul la preţuri 

avantajoase pentru membrii, similare întrucâtva ca scopurile cooperativelor de consum. 

Referindu-ne la punctele de desfacere, C.A.R.P.-urile întreprind activități în domeniul 

farmaceutic (5),  al centrelor funerare (10) și al centrelor comerciale de tip Economat (7). În 
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aceste servicii. 

 

  

9884 

381 

3093 

Membri deserviți 

Excursii

Pelerinaje

Activități cultural-

artistice 



   
   

 
 

50 
 

IV. CONCLUZII: 

Studiul de caz prezentat mai sus a arătat profilul corporatist al organizațiilor de tip CARP – 

organizații neguvernamentale cu dublă înregistrate – pe legislația cadru privind asociațiile și 

fundațiile OG 26/2000 dar avînd și legislație proprie privind activitățile mutuale, funcționînd 

eficient în principal din cotizațiile membrilor, interesate pînă în prezent, adițional activităților 

mutuale de împrumut și sprijin financiar reciproc, în special de dezvoltarea de servicii sociale 

pentru membri. Pornind de la informațiile existente cu privire la structura și funcționarea 

structurilor asociative de tip CARP în România, dar și de la informațiile cu privire la evoluția 

structurilor similare la nivel european și internațional ne putem interoga cu privire la  viitorul 

organizațiilor mutuale și de ajutor reciproc de tip C.A.R.P. în România. Pentru a răspunde la 

acestă interogație trebuie să ne uităm la trei elemente: 

  Există vreo dovadă a eficacității, utilității și viabilității sociale și economice a organizațiilor 

mutuale? 

 Există o varietate de structuri asociative pentru vârsta a treia în România, iar 

C.A.R.P.-ul reprezintă un tip de astfel de organizație răspunzând nevoilor de finanțare 

și servicii pentru pensionari (în special cei cu venituri mici). Necesitatea lor socială 

este susţinută/dovedită  și de numărul mare de aderenț.  

 Ne putem uita la aceste asociații ca la o oportunitate pentru vârstnici de a accesa 

resurse actuale sau potențiale pentru satisfacerea unor nevoi. Aceste nevoi sunt atât 

de securitate financiară, dar și de socializare și servicii sociale. Acest lucru se 

observă din tendința asociațiilor C.A.R.P. studiate de a-și diversifica și zona de 

servicii sociale. 

 Asociațiile mutuale de credit și ajutor reciproc sunt active la nivel local, fac parte din 

viața comunității și reprezintă o resursă pentru comunitatea locală. Experiența 

asociațiilor de tip C.A.R.P. sau a celor din rețeaua F.D.A.A.M. (între cele două 

structuri federative existând proiecte de colaborare consistente) demonstrează 

potențialul de inovație socială pe care astfel de organizații îl au, rolul lor deosebit în 

a genera și susține solidaritate și dezvoltare locală. 

 

  Care sunt limitele legislative în dezvoltarea organizațiilor mutuale și de ajutor reciproc de tip 

C.A.R.P. ? 

 Existența a mai multor posibilități de înregistrare și funcționare cu servicii de 

împrumut, creditare și ajutor reciproc pentru asociațiile de pensionari face ca 
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identificarea acestor structuri să fie ceva mai dificilă. Astfel, la nivel național regăsim 

C.A.R.P.-uri cu personalitate juridică sau fără personalitate juridică, activând în 

cadrul unor asociații de pensionari sau nu. 

 Există o anume incoerență legislativă, paralelism și suprapunere de funcții și 

activități intre legea 540/2002 și 502/2004. Legea 502/2004 nu rezolvă sau clarifică 

neapărat elemente legislative din 540/2002, ci doar lărgește posibilitățile de acțiune 

pentru Asociațiile de pensionari. 

 Exită limitări evidente pe piața internă (națională)cu privire la posibilitatea 

extinderii, evoluției acestui tip de asociație mutuală spre zona asigurărilor generale și 

de sănătate, așa cum se întîmplă în multe țări europene. Aceste limitări vin în 

principal din incoerențe legislative, care fac ca aceste asociații mutuale să fie listate 

ca posibil participant la piață asigurărilor prin Legea Asigurărilor, dar care nu au 

recunoscut acest tip de  activitate în porpria lege de funcționare. 

 

 Care sunt deciziile de politică publică care ar încuraja/susține dezvoltarea organizațiilor 

mutuale și de ajutor reciproc în România? Dezvoltarea organizațiilor mutuale și de ajutor 

reciproc nu poate fi detașată de contextul general al discuțiilor cu privire la domeniul 

economiei sociale. În dezvoltarea cadrului de politică publică pentru entitățile economiei 

sociale avem cel puțin trei categorii de dificultăți.  

 primă categorie de dificultăți sunt cele care țin de corecta înțelegere a modului cum 

funcționează aceste organizații hibride și de valoarea socială și economică a acestora 

(aceste organizații produc bunuri și servicii, creează locuri de muncă și dezvoltare 

economică, generează inovație socială, solidaritate și stabilitate). Acestea pot fi 

depășite prin susținerea studiilor de impact în domeniu, prin dezvoltarea unui registru 

național dedicat entităților economiei sociale  și de implementarea modelului CIRIEC 

de conturi satelit. 

 A doua categorie de dificultăți ține de înțelegerea și acceptarea faptului că pe piață 

există și alte tipuri de organizații în afara organizațiilor publice și organizațiilor 

private capitaliste, că trebuie făcută distincția dintre structura de proprietate și tipul 

de activitate. Aceste dificultăți pot să fie depășite prin deschiderea dialogului 

sistematic între Guvern și reprezentanții organizațiilor economiei sociale, stabilirea 

unei structuri dedicate care să grupeze actori guvernamentali atît de la nivelul 

Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Ministerul Sănătății, Ministerului 
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de Finanțe, Ministerului Economiei și Ministerul IMM-urilor, reprezentanți ai 

organizațiilor cooperatiste și organizațiilor neguvernamentale, reprezentanți de 

structuri federative și persoane din mediul academic. O astfel de structură poate 

deschide calea unei reflecții trans-sectoriale cu privire la utilitatea socială a 

domeniului economiei sociale, poate coordona și susține comunicarea între diverși 

factori interesați, guvernamnetali și nonguvernamentali, publici și privați. 

 A treia dificultate este cea legată de limitările interne legate de intrarea asociațiilor 

mutuale pe piața asigurărilor. Pentru depășirea acestui tip de dificultate se pot gasi 

diverse soluții: a) modificarea legii 540/2002 prin includerea pe lista de activități 

permise a activităților specifice de asigurare și reasigurare în regim mutual;b) 

operarea de modificări în Legea Asigurărilor 403/2004 prin care să se specifice 

posibilitatea de inregistrare și funcționare separată de societăți de asigurare de tip 

mutual. 

Într-o astfel de structură, problematica C.A.R.P.-urilor, a rolului lor actual și potențial în 

oferirea de servicii diverse către vârstnici, rolului pe care organizațiile mutuale îl pot juca în 

contextul reformei sitemului de asigurări sociale ( în special asigurări de sănătate) își poate 

găsi soluțiile adecvate, în folosul cetățeanului român. 
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Anexe 
Anexa 1.- Federația OMENIA/lista organizații analizate si neanalizate 

Anexa 2. – sumar legislativ 

Anexa 3.-  organizatiile pensionari in structuri consultative  
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ANEXA 1 – Federația OMENIA 

A. LISTA CU CELE 89 DE C.A.R.P.-URI INCLUSE ÎN 

ANALIZĂ 

Nr. crt. Denumire C.A.R.P. (completă) Județ 

1.  C.A.R.P. Sebeș Alba 

2.  C.A.R.P. Alba Iulia Alba 

3.  C.A.R.P. Cugir Alba 

4.  C.A.R.P. Chișineu Criș Arad 

5.  C.A.R.P. Lipova Arad 

6.  C.A.R.P. Arad Arad 

7.  C.A.R.P. Pitești Argeș 

8.  C.A.R.P. Câmpulung Muscel Argeș 

9.  C.A.R.P. Militari ”Basarab” Argeș 

10.  C.A.R.P. Curtea de Argeș Argeș 

11.  C.A.R.P. Bacău Bacău 

12.  C.A.R.P. ”Speranță și Omenie” Moinești Bacău 

13.  C.A.R.P. Aleșd Bihor 

14.  C.A.R.P. Marghita Bihor 

15.  C.A.R.P. Oradea Bihor 

16.  C.A.R.P. Bistrița Bistrița-Năsăud 

17.  C.A.R.P. Rupea Brașov 

18.  C.A.R.P. Făgăraș Brașov 

19.  C.A.R.P. Patârlagele Buzău 

20.  C.A.R.P. Caransebeș Caraș-Severin 

21.  C.A.R.P. Reșița Caraș-Severin 

22.  C.A.R.P. Băile Herculane Caraș-Severin 

23.  C.A.R.P. Oțelu Roșu Caraș-Severin 

24.  C.A.R.P. Oravița Caraș-Severin 

25.  C.A.R.P. ”Solidaritatea” Dej Cluj 

26.  C.A.R.P. Huedin Cluj 

27.  C.A.R.P. Cluj-Napoca Cluj 

28.  C.A.R.P. Hârșova Constanța 

29.  C.A.R.P. Constanța Constanța 

30.  C.A.R.P. Tg. Secuiesc Covasna 

31.  C.A.R.P. Sfântu-Gheorghe Covasna 

32.  C.A.R.P. ”Încrederea” Titu Dâmbovița 

33.  C.A.R.P. ”Înfrățirea” Răcari Dâmbovița 

34.  C.A.R.P. ”Omenia” Târgoviște Dâmbovița 

35.  C.A.R.P. Bîrca Dolj 

36.  C.A.R.P. Galați Galați 

37.  C.A.R.P. Motru Gorj 

38.  C.A.R.P. Miercurea Ciuc Harghita 

39.  C.A.R.P. Brad Hunedoara 

40.  C.A.R.P. Petrila Hunedoara 

41.  C.A.R.P. Orăștie Hunedoara 

42.  C.A.R.P. ”Speranța” Hunedoara Hunedoara 

43.  C.A.R.P. Hațeg Hunedoara 

44.  C.A.R.P. Urziceni Ialomița 

45.  C.A.R.P. Tg. Frumos Iași 

46.  C.A.R.P. Hârlău Iași 

47.  C.A.R.P. Iași Iași 

48.  C.A.R.P. Baia Mare Maramureș 

49.  C.A.R.P. Vișeu-de-Sus Maramureș 



   
 

 

50.  C.A.R.P. Seini Maramureș 

51.  C.A.R.P. Sighișoara Mureș 

52.  C.A.R.P. Luduș Mureș 

53.  C.A.R.P. Sovata Mureș 

54.  C.A.R.P. Sângeorgiu de Pădure Mureș 

55.  C.A.R.P. Reghin Mureș 

56.  C.A.R.P. Piatra Neamț Neamț 

57.  C.A.R.P. Roman Neamț 

58.  C.A.R.P. Târgu-Neamț Neamț 

59.  C.A.R.P. Corabia Olt 

60.  C.A.R.P. Balș Olt 

61.  C.A.R.P. ”Armonia” Vălenii de Munte Prahova 

62.  C.A.R.P. Mizil Prahova 

63.  C.A.R.P. Negrești Oaș Satu Mare 

64.  C.A.R.P. Tâșnad Satu Mare 

65.  C.A.R.P. Carei Satu Mare 

66.  C.A.R.P. Zalău Sălaj 

67.  C.A.R.P. Șimleu-Silvaniei Sălaj 

68.  C.A.R.P. Cisnădie Sibiu 

69.  C.A.R.P. Sibiu Sibiu 

70.  C.A.R.P. Gura Humorului Suceava 

71.  C.A.R.P. Suceava Suceava 

72.  C.A.R.P. Rădăuți Suceava 

73.  C.A.R.P. Cacica Suceava 

74.  C.A.R.P. Vatra Dornei Suceava 

75.  C.A.R.P. Câmpulung Moldovenesc Suceava 

76.  C.A.R.P. Fălticeni Suceava 

77.  C.A.R.P. Roșiorii de Vede Teleorman 

78.  C.A.R.P. Zimnicea Teleorman 

79.  C.A.R.P. Videle Teleorman 

80.  C.A.R.P. Drăgănești-Vlașca Teleorman 

81.  C.A.R.P. Timișoara Timiș 

82.  C.A.R.P. Lugoj Timiș 

83.  C.A.R.P. Tulcea Tulcea 

84.  C.A.R.P. Sulina Tulcea 

85.  C.A.R.P. ”Solidaritatea” Vaslui Vaslui 

86.  C.A.R.P. Huși Vaslui 

87.  C.A.R.P. Luceafărul Vaslui 

88.  C.A.R.P. Adjud Vrancea 

89.  C.A.R.P. ”Milcov” Vrancea 

 

  



   
 

 

B. LISTA CU CELE 100 DE C.A.R.P.-URI DIN FEDERAȚIE  

DESPRE CARE NU AVEM DATE  

Nr. crt. Denumire C.A.R.P. (completă) Județ 

1.  C.A.R.P. I.F.N. Ineu Arad 

2.  C.A.R.P. Costești Argeș 

3.  C.A.R.P. I.F.N. Topoloveni Argeș 

4.  C.A.R.P. Buhuși Bacău 

5.  C.A.R.P. ”Unirea” Beiuș Bihor 

6.  C.A.R.P. Năsăud Bistrița-Năsăud 

7.  C.A.R.P. Dorohoi Botoșani 

8.  C.A.R.P. ”Omenia” București București 

9.  C.A.R.P. ”Umanitatea” Sector 6 București 

10.  Fundația de Ajutorare a Oamenilor Săraci București 

11.  C.A.R.P. I.F.N. Lehliu Gară Călărași 

12.  C.A.R.P. Moldova Nouă Caraș-Severin 

13.  C.A.R.P. Gherla Cluj 

14.  C.A.R.P. Turda Cluj 

15.  C.A.R.P. Covasna Covasna 

16.  C.A.R.P. ”Speranța” Pucioasa Dâmbovița 

17.  C.A.R.P. ”Unirea” Găești Dâmbovița 

18.  C.A.R.P. Moreni Dâmbovița 

19.  C.A.R.P. Brăilești Dolj 

20.  C.A.R.P. Craiova Dolj 

21.  C.A.R.P. Calafat Dolj 

22.  C.A.R.P. Tecuci Galați 

23.  C.A.R.P. Giurgiu Giurgiu 

24.  C.A.R.P. Bolintin Vale Giurgiu 

25.  C.A.R.P. Ulmi Giurgiu 

26.  C.A.R.P. Târgu-Cărbunești Gorj 

27.  C.A.R.P. Odorheiu Secuiesc Harghita 

28.  C.A.R.P. Deva Hunedoara 

29.  C.A.R.P. Simeria Hunedoara 

30.  C.A.R.P. Ciortești Iași 

31.  C.A.R.P. Pașcani Iași 

32.  C.A.R.P. Podu Iloaiei Iași 

33.  C.A.R.P. Tibănești Iași 

34.  C.A.R.P. ”Unirea” Bragadiru Ilfov 

35.  C.A.R.P. Sighetu Marmației Maramureș 

36.  C.A.R.P. Drobeta Turnu-Severin Mehedinți 



   
 

 

37.  Asociația Ajutorul Total Mehedinți 

38.  C.A.R.P. Târgu-Mureș Mureș 

39.  C.A.R.P. Roman Neamț 

40.  C.A.R.P. Ceahlău Neamț 

41.  C.A.R.P. Caracal Olt 

42.  C.A.R.P. Slatina Olt 

43.  C.A.R.P. Drăgănești-Olt Olt 

44.  C.A.R.P. Ploiești Prahova 

45.  C.A.R.P. Prahoveni Ploiești Prahova 

46.  C.A.R.P. Câmpina Prahova 

47.  C.A.R.P. Breaza Prahova 

48.  C.A.R.P. Satu Mare Satu Mare 

49.  C.A.R.P. Alexandria Teleorman 

50.  C.A.R.P. ”Speranța” Bârlad Vaslui 

 

  



   
 

 

ANEXA 2 – SUMAR LEGISLATIV 

 

A. Aspect legislative 

Legea Domeniu Prevederi 
Schimbari fata de legislatia 

anterioara 

 

Legea 

13/1972 a 

CARP 

Constituire 

Art. 1 

(1) Pensionarii de orice categorie, indiferent de sistemul de asigurari sociale si 

pensii caruia ii apartin, precum si beneficiarii de ajutor social, se pot asocia in 

case de ajutor reciproc ale pensionarilor - denumite prescurtat C.A.R.P. 

 (2) Pot fi membri ai unei case de ajutor reciproc si membrii de familie - sot, 

sotie, precum si copiii majori incapabili de munca aflati in intretinerea 

pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social membri ai acelei case. 

 

Art. 3 

 (1) Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie pe zone teritoriale, 

fie din pensionari apartinind aceluiasi sistem de asigurari sociale si pensii, fie 

din pensionari apartinind unor diferite asemenea sisteme, si sint persoane 

juridice in conditiile prezentei legi. 

 (2) Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui la cererea scrisa 

a cel putin 100 de pensionari si beneficiari de ajutor social. 

 (3) In casele de ajutor reciproc constituite din pensionari apartinind unui 

anumit sistem de asigurari sociale si pensii pot fi primiti, de catre consiliul de 

conducere, si pensionari din alte sisteme, pe baza aprobarii de principiu a 

adunarii generale a acelei case. 

 

Scop 

  Art. 2-Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au ca scop sprijinirea 

membrilor prin acordarea de imprumuturi si ajutoare; de asemenea, ele pot 

organiza activitati culturale, artistice si de agrement, prestarea, contra plata, a 

unor servicii pentru membrii casei si membrii de familie aflati in intretinerea 

acestora, folosind munca unor pensionari membri ai C.A.R.P., precum si alte 

actiuni si forme de intrajutorare obsteasca. 

 

 

Activități 

Art. 8-(1) Din veniturile realizate, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor isi 

constituie, in conditiile prevazute de statut, fonduri distincte pentru: 

imprumuturi; ajutoare nerambursabile; activitati cultural-artistice; investitii; 

cheltuieli generale. 

 



   
 

 

Principiul de 

liberă 

asociere 

Art. 3    

(1) Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie pe zone teritoriale, 

fie din pensionari apartinind aceluiasi sistem de asigurari sociale si pensii, fie 

din pensionari apartinind unor diferite asemenea sisteme, si sint persoane 

juridice in conditiile prezentei legi. 

 

(3) In casele de ajutor reciproc constituite din pensionari apartinind unui anumit 

sistem de asigurari sociale si pensii pot fi primiti, de catre consiliul de 

conducere, si pensionari din alte sisteme, pe baza aprobarii de principiu a 

adunarii generale a acelei case 

 

 

Membrii 

Art. 4 

 (1) La primirea in casa de ajutor reciproc a pensionarilor se plateste o taxa de 

inscriere al carei cuantum - fix sau procentual - din pensie ori ajutor social se 

stabileste prin statut. 

 

 (2) Membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor platesc cotizatii lunare, 

precum si contributii lunare, al caror cuantum  - procentual sau in sume fixe - se 

hotaraste de adunarea generala, in limitele si in conditiile stabilite prin statut. 

 

 (3) La incetarea, indiferent de motive, a calitatii de membru al casei de ajutor 

reciproc a pensionarilor, sumele depuse cu titlu de cotizatii lunare se restituie 

titularului sau urmasilor sai, dupa caz. 

 

 

Conducere 

Art. 5 

 (1) Organul de conducere al casei de ajutor reciproc a pensionarilor este 

adunarea generala a membrilor casei. 

 

 (2) Consiliul de conducere este organul executiv al casei de ajutor reciproc a 

pensionarilor si raspunde fata de adunarea generala pentru toata activitatea sa; 

de asemenea, el raspunde de respectarea dispozitiilor legale privind 

administrarea mijloacelor materiale si banesti ale casei. 

 

 (3) Verificarea intregii activitati economice si financiare a casei se asigura de 

comisia de cenzori. 

 

 



   
 

 

 (4) Consiliul de conducere, comisia de cenzori si presedintii acestora se aleg de 

adunarea generala, in conditiile prevazute de statut. 

 

 Art. 6 

(1) Presedintilor caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, membrilor 

consiliilor de conducere si ai comisiilor de cenzori nu li se pot acorda 

remuneratii lunare; cei care se disting in activitatea lor in cadrul casei pot 

beneficia de recompense banesti trimestriale, in cuantumurile aprobate de 

adunarea generala si fara a depasi limitele prevazute in statut. 

 

 (2) Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor pot folosi personal angajat, in 

conditiile legi, indeosebi dintre membrii casei, in cadrul reglementarilor legale 

privind salarizarea si normativele de personal. 

 

Venituri și 

utilizarea lor 

Art. 7 

(1) Veniturile caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor provin din: taxe de 

inscriere, cotizatii si contributii lunare ale membrilor, dobinzi, venituri realizate 

din prestari de servicii si din organizarea manifestarilor cultural-artistice, 

precum si din donatii. 

  

(2) Dobinda ce se percepe de la membri, pentru imprumuturile acordate de 

casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, este de 4% pe an. 

 

 Art. 8 

(1) Din veniturile realizate, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor isi 

constituie, in conditiile prevazute de statut, fonduri distincte pentru: 

imprumuturi; ajutoare nerambursabile; activitati cultural-artistice; investitii; 

cheltuieli generale. 

 (2) Din fondurile de investitii constituite de casele de ajutor reciproc ale 

pensionarilor se pot finanta, cu aprobarea adunarii generale, actiuni de 

amenajare si dotare a unor spatii destinate desfasurarii activitatilor mentionate 

la art. 2, construirea, amenajarea si dotarea unor unitati proprii de tratament 

balnear sau camine pentru pensionari, precum si achizitionarea unor mijloace 

auto de transport in comun. Aceste actiuni se vor realiza in regimul stabilit de 

dispozitiile legale privind investitiile necentralizate finantate din mijloace 

extrabugetare. 

 



   
 

 

    

Legea 

540/2002 

a CARP 

Constituire 

Art. 1-Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizaţii cu caracter 

civic, persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, 

neguvernamentale, apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuala şi de 

asistenta socialã. 

 

Art.3-   Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor constituite pana la data 

intrãrii în vigoare a prezentei legi în condiţiile Legii nr. 13/1972  privind casele 

de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi pãstreazã personalitatea juridicã legal 

dobandita. Acestor case de ajutor reciproc ale pensionarilor li se aplica, de la 

data intrãrii în vigoare a prezentei legi, regimul juridic prevãzut de aceasta. 

 

 

Abrogă art.3 alin.4 din legea 

13/1972 care prevede că CARP-

urile se constituie cu autorizarea 

comitetelor executive ale 

consiliilor populare județene sau 

ale municipiului București. 

 

Scop 

Art.7- Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor au ca scop principal sprijinirea 

membrilor lor prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare 

nerambursabile şi ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu inmormantarea 

foştilor membri. 

 

Modifică articolul 2 din legea 

13/1972 

Activități 

 

Art.8-   Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor pot desfasura şi alte activitãţi 

şi servicii decât cele enunţate prin scopul principal: 

a) organizarea de activitãţi culturale, artistice, turistice şi de agrement; 

b) prestarea de servicii, contra unei plati reduse, pentru membrii caselor de 

ajutor reciproc ale pensionarilor şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea 

acestora, folosind munca unor pensionari, membri ai casei respective; 

c) organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la preţuri 

de producţie, administrarea de case de odihna şi tratament, organizarea de 

centre pentru repararea de obiecte electrocasnice, îmbrãcãminte, incaltaminte; 

d) efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedati ai caselor de ajutor 

reciproc: confecţionarea de sicrie şi asigurarea transportului; 

e) alte acţiuni şi forme de asistenta socialã. 

 

Completează art.8 din legea 

13/1972, adăugând alineatele b), 

c) și e), respective activitățile 

economice legate de prestarea de 

servicii contra cost, organizarea 

de magazine de desfacere a 

produselor alimentare și acțiuni 

de asistență socială. 

Principiul de 

liberă 

asociere 

 

Art.9-   Înscrierea în casele de ajutor reciproc ale pensionarilor este condiţionatã 

de plata unei taxe de înscriere în suma fixa sau în cota procentualã din valoarea 

pensiei sau a ajutorului social, stabilitã prin statutul fiecãrei case. 

Modifică art. 3 alin 3 din legea 

13/1972, abrogând necesitatea 

avizului de principiu al adunării 

generale în cazul acceptări de noi 

membri 



   
 

 

Membrii 

Art. 4- Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui prin 

exercitarea dreptului la libera asociere a urmãtoarelor categorii de persoane: 

a) pensionãrii, indiferent de sistemul de asigurãri sociale cãruia îi aparţin; 

b) beneficiarii de ajutor social; 

c) membrii de familie - soţ, sotie, precum şi copiii majori incapabili de munca, 

aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social - membri 

ai acelei case de ajutor reciproc a pensionarilor. 

Nu mai prevede existența unui 

număr minim de membrii 

necesari pentru constituirea 

CARP-urilor. ( în legea 13/1972 

numărul minim era de 100 de 

pensionari și beneficiari de ajutor 

social). 

Conducere 

 

Conducerea este realizată conform OG 26/2000 

Modifică art.6 alin. 1 din 

L13/1972,  elimind restricția 

privind plata organelor de 

conducere din CARP 

Venituri și 

utilizare a lor 

Art.11-   Veniturile caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie din: 

a) taxe de înscriere; 

b) cotizatii şi contribuţii lunare ale membrilor; 

c) dobânzi provenite din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale; 

d) venituri realizate din prestãri de servicii; 

e) dobânzi la sumele împrumutate; 

f) venituri din organizarea manifestãrilor culturale, artistice şi de agrement; 

g) donaţii şi sponsorizãri; 

h) alte venituri prevãzute de lege. 

Art.12-  (1) Din veniturile realizate casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 

îşi pot constitui, în condiţiile prevãzute de statut: 

a) fonduri pentru împrumuturi; 

b) fonduri pentru acordarea de ajutoare nerambursabile; 

c) fonduri pentru activitãţi culturale, artistice, turistice şi de agrement; 

d) fonduri pentru investiţii; 

e) fonduri pentru subvenţionarea produselor alimentare de baza, stabilite de 

consiliul director, pentru vânzarea cãtre membrii caselor de ajutor reciproc ale 

pensionarilor prin magazinele proprii şi de tip economat; 

f) fonduri pentru cheltuieli generale. 

 (2) Din fondurile de investiţii se pot finanta, cu aprobarea consiliului director, 

cumpãrarea de spaţii, amenajarea şi dotarea acestora pentru desfãşurarea 

activitãţilor specifice caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, inclusiv a 

magazinelor proprii şi de tip economat şi a unitãţilor de tratament balnear şi de 

odihna, achiziţionarea unor mijloace de transport auto, în condiţiile dispoziţiilor 

legale în vigoare. 

Abrogă art.7 alin 2 (dobânda de 

4% la creditele oferite membrilor 

de către CARP-uri) din legea 

13/1972 

Completează legea 13/1972 

introducând art.12 alin 1 punctul 

e) privind subvenționarea unor 

produse alimentare de bază pentru 

membrii lor. 



   
 

 

    

Legea 

502/2004 

Constituire 

 ART. 3 

(1) Asociaţia pensionarilor este subiectul de drept constituit din cel puţin 25 de 

pensionari care, pe baza înţelegerii, pun în comun contribuţia materialã şi 

intelectualã pentru realizarea unor activitãţi în interesul acestora. 

 

(2) Asociaţiile pensionarilor se constituie corespunzãtor unitãţilor administrativ-

teritoriale: judeţ, oraş, comuna. 

 

(3) Pensionãrii proveniţi din acelaşi domeniu de activitate îşi pot constitui 

organizaţii proprii. 

 

Modifică art. 3 alin.1 din legea 

13/1972, în sensul că la baza 

formării unui CARP este nevoie 

de un nr. minim de 25 de membri, 

față de 100 

 

Scop 

 

ART. 2-Asociaţia pensionarilor se constituie în scopul: 

a) apãrãrii dreptului fiecãruia dintre membrii sãi la o pensie calculatã şi acordatã 

în condiţiile legii, precum şi a altor drepturi de asigurãri sociale, potrivit legii; 

b) reprezentãrii membrilor asociaţiei în raporturile cu instituţiile administraţiei 

publice locale şi centrale, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a drepturilor 

cuvenite acestora; 

c) organizãrii de activitãţi recreative, culturale şi sportive, pentru pensionari şi 

familiile acestora; 

d) organizãrii unor activitãţi de ajutorare şi asistenta socialã pentru pensionari, 

în colaborare cu instituţiile specializate ale administraţiei publice. 

 

 

Activități 

 

ART. 29 

(1) Asociaţia pensionarilor, în condiţiile legii şi ale statutului propriu, poate: 

 a) sa organizeze şi sa administreze, în interesul membrilor sãi, cluburi, 

biblioteci şi magazine de tip economat; 

b) sa constituie case de ajutor reciproc pentru pensionari; 

c) sa îşi sprijine material membrii, în funcţie de posibilitãţi; 

d) sa editeze şi sa tipareasca publicaţii proprii. 

 

(2) Veniturile obţinute din activitãţile prevãzute la alin. (1) se utilizeazã pentru 

realizarea scopului asociaţiei pensionarilor. 

 

 



   
 

 

Principiul de 

liberă 

asociere 

ART. 1 

 

(1) Pensionãrii, indiferent de sistemul de asigurãri sociale cãruia îi aparţin, în 

vederea apãrãrii drepturilor şi a promovãrii intereselor lor economice, sociale, 

culturale, sportive şi altele, fãrã nici o ingradire sau autorizare prealabilã, pot 

constitui asociaţii proprii, prin derogare de la prevederile Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000  cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificãrile şi 

completãrile ulterioare, ori pot adera la astfel de asociaţii. 

 

(2) Asociaţia pensionarilor este persoana juridicã de drept privat, autonomã, 

neguvernamentala, fãrã scop patrimonial şi apolitica. 

 

(3) Un pensionar nu poate face parte în acelaşi timp din mai multe asociaţii ale 

pensionarilor. 

 

Articolul 1 completează legea 

540/2002 

Membrii 

ART. 2 Asociaţia pensionarilor se constituie în scopul: 

a) apãrãrii dreptului fiecãruia dintre membrii sãi la o pensie calculatã şi acordatã 

în condiţiile legii, precum şi a altor drepturi de asigurãri sociale, potrivit legii; 

b) reprezentãrii membrilor asociaţiei în raporturile cu instituţiile administraţiei 

publice locale şi centrale, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a drepturilor 

cuvenite acestora; 

c) organizãrii de activitãţi recreative, culturale şi sportive, pentru pensionari şi 

familiile acestora; 

d) organizãrii unor activitãţi de ajutorare şi asistenta socialã pentru pensionari, 

în colaborare cu instituţiile specializate ale administraţiei publice. 

 

Accent pe componenta socială, 

mai ales pentru servicii oferite 

pensionarilor (Art. 2) 

Conducere 

ART. 13-Organele asociaţiei pensionarilor sunt: 

a) adunarea generalã; 

b) comitetul asociaţiei; 

c) comisia de cenzori; 

d) biroul executiv, în cadrul asociaţiilor cu peste 3.000 de membri. 

ART. 14 

 (1) Adunarea generalã este organul de conducere al asociaţiei, alcãtuit din 

totalitatea membrilor sãi. 

(4) Adunarea generalã se întruneşte o data pe an şi are drept de control 

permanent asupra organelor prevãzute la art. 13 lit. b) şi c). 

Se fixează pragul de 10 CARP-uri 

care pot forma o federație 



   
 

 

ART. 12-(1) Asociaţia judeteana a pensionarilor îşi poate constitui filiale, cu 

structuri teritoriale, cu un numãr minim de 20 de membri, organe de conducere 

proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. 

(2) Filialele sunt entitãţi cu sau fãrã personalitate juridicã, putând încheia, în 

nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile 

stabilite de asociaţie. 

(3) Filiala se constituie prin hotãrâre a comitetului asociaţiei. Personalitatea 

juridicã, unde este cazul, se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor. 

 

ART. 19-(1) Mai multe asociaţii de pensionari, dar nu mai puţin de 10, care au 

personalitate juridicã, se pot constitui într-o federatie. Hotãrârea privind 

constituirea federaţiei sau de afiliere la o federatie constituitã se adopta de 

comitetele asociaţiilor. 

(2) Federaţia pensionarilor dobândeşte personalitate juridicã proprie şi 

funcţioneazã în condiţiile prevãzute de prezenta lege pentru asociaţiile de 

îpensionari, condiţii care i se aplica în mod corespunzãtor, cu excepţiile stabilite 

în prezentul capitol. 

 

Venituri și 

utilizarea lor 

ART. 28-Veniturile asociaţiilor pensionarilor se constituie din: 

a) cotizaţiile membrilor; 

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în 

condiţiile legii; 

c) dividendele societãţilor comerciale înfiinţate de asociaţia pensionarilor; 

d) venituri realizate din activitãţi economice directe; 

e) donaţii, sponsorizãri sau legate; 

f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; 

g) alte venituri prevãzute de lege. 

 

ART. 29-(1) Asociaţia pensionarilor, în condiţiile legii şi ale statutului propriu, 

poate: 

a) sa organizeze şi sa administreze, în interesul membrilor sãi, cluburi, 

biblioteci şi magazine de tip economat; 

b) sa constituie case de ajutor reciproc pentru pensionari; 

c) sa îşi sprijine material membrii, în funcţie de posibilitãţi; 

d) sa editeze şi sa tipareasca publicaţii proprii. 

Asociațiile de pensionari au 

dreptul de a organiza CARP-uri. 



   
 

 

(2) Veniturile obţinute din activitãţile prevãzute la alin. (1) se utilizeazã pentru 

realizarea scopului asociaţiei pensionarilor. 

ART. 30-Asociaţia pensionarilor poate desfasura orice alte activitãţi economice 

directe, dacã acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsã legatura cu scopul 

sau principal. 

ART. 31- Veniturile federaţiilor pensionarilor provin din: 

a) cota din cotizatii prevãzutã în statutele proprii, primitã de la asociaţiile 

componente; 

b) donaţii, sponsorizãri sau legate; 

c) vânzarea publicaţiilor proprii; 

d) resurse obţinute de la bugetul de stat; 

e) alte venituri prevãzute de lege. 

 

 

  



   
 

 

B.  Analiză legislativă. Cadrul  legal CARP. 

 

Legislația românească în ceea ce privește partea de case de ajutor reciproc (CAR) si CAR ale 

pensionarilor (CARP) își are izvorul în perioada interbelică, iar apariția ei este influențată de 

schimbările apărute atât la începutul secolului 20, cât și după primul război mondial.  Prima lege care 

reglementa statutul entităților din sectorul neguvernamental și care rezolva practic  situația juridică a 

acestor entități a fost legea 21/1924, însoțită de regulamentul de aplicare. 

Următorul reper în constituirea cadrului legislativ al CARP este reprezentat de Decretul 204/1951, 

care prevedea constituirea caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor din sistemul asigurărilor de stat. 

Comunismul instaurat în românia din 1948 a copiat modelul sovietic de integrare a persoanelor în  

muncă, în cooperative și în sistemul de stat, astfel încât statul să fie  singurul furnizor de bunuri și 

servicii pentru locuitori.  Tipul sovietic de organizare a funcționat ca și model în România până în 

1972, când intră în vigoare legea 13/1972 prind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor. Această 

lege constituie punctul de start al unei organizări care va domina România până în decembrie 1989 și 

după această perioadă în ceea ce privește serviciile acordate vârstnicilor. 

Legea 13/1972 descrie  termenul de CARP,  descrie calitatea de membru al unui CARP și cine poate 

întemeia o astfel de organizație, cine poate fi membru și care sunt condițiile pentru a deveni membru 

al unei astfel de organizații. Principiul libertății de asociere apare doar formal în cadrul acestei legi, în 

cadrul articolului 1, alin.1-”Pensionarii de orice categorie, indiferent de sistemul de asigurări sociale 

și pensii căruia îi aparțin, precum și beneficiarii de ajutor social se pot asocia în case de ajutor social 

ale pensionarilor-denumite prescurtat C.A.R.P”. 

În ceea ce privește CARP-urile, prevederile legale pentru această lege au rămas în vigoare până în 

2002, o dată cu apariția legii 540. Legea 540/2002 abrogă o parte din prevederile legii 13/1972, dar 

păstrează o parte importantă din aceasta, pe care o completează pentru a ajunge la nivelul legislației 

din anii 2000. 

Legea 540/2002 este prima lege a C.A.R.P de după 1990, modificând o parte a legii 13/1972 și 

completând legislația românească în vigoare.  Această lege este primul act juridic care introduce din 

punctul de vedere al legiuitorului conceptul de ”întrajutorare mutuală”: 

Art. 1 ”Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor  sunt organizații cu caracter civic, persoane 

juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale, apolitice, cu scop de 

caritate, de întrajutorare mutuală și de asistență socială”. 

Modificările de formă față de legea 13/1972 se regăsesc în ceea ce privește calitatea de membru a 

CARP-urilor și de constituirea unei astfel de organizații. Astfel, principiul liberei asocieri este enunțat 

prin perspectiva drepturilor garantate de constituția României, și este prevăzut în articol distinct al 

legii 540/2002: 

”Art. 4. Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui prin exercitarea dreptului 

la liberă asociere a următoarelor categorii de persoane: 

d) Pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin 

e) Beneficiarii de ajutor social 



   
 

 

f) Membrii de familie-soț, soție, precum și copiii majori incapabili de muncă, aflați în 

întreținerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social-membri ai acelei case de 

ajutor social a pensionarilor” 

În ceea ce privește scopul pentru care este înființat un CARP, legea 540/2002 prevede că principalul 

scop este acela de întrajutorare și de a oferi servicii sociale membrilor.  Articolul 7 precizează că 

CARP-urile sprijină membrii prin ”acordare de împrumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile și 

ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormântarea foștilor membri”. 

De asemenea, în legea 540 se precizează și faptul că CARP-urile pot desfășura și alte activități și 

servicii decât cele enunțate prin scopul principal, iar aici intervine elementul de noutate al legii 

deoarece aceasta cuprinde gama completă care poate fi oferită membrilor, atât servicii cât și activități: 

organizarea de activități cultural, artistice, turistice și de agreement, prestarea unor servicii cu tarife 

reduse pentru membri, organizarea de magazine pentru desfacere de produse la prețuri de producție, 

efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedați, etc. 

Veniturile CARP constituie o altă secțiune a legii, fiind prevăzute la articolul 11, iar dintre acestea fac 

parte: cotizațiile și contribuțiile lunare, dobânzile provenite din plasarea sumelor disponibile în 

condiții legale, venituri din prestări servicii, donații și sponsorizări, etc. Nu sunt prevăzute în mod 

direct în lege veniturile provenite din închirierea spațiilor proprii. 

Din aceste venituri enunțate mai sus, CARP-ul poate decide cumpărarea de spații, amenajarea unor 

spații pentru activitățile curente, achiziția de mijloace fixe și mobile în condițiile legale în vigoare. De 

asemenea, consiliile locale și Consiliul General al Municipiului București  sunt obligate să ofere spații 

CARP-urilor spre închiriere cu un tarif diminuat cu 75% față de prețul standard. 

Legea 540/2002 se referă la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, cărora li se adresează direct. 

Datorită faptului că singura lege valabilă în ceea ce privește asociațiile de pensionari era legea 5/1952, 

în 2004 legiuitorul român a aprobat legea 502/2004.  

Membrii. Această lege stabilește ca orice asociație de pensionari să poată fi constituită numai dacă are 

minimum 25 de membri, care pe baza înțelegerii, să pună în comun contribuția material și intelectuală 

pentru realizarea unor activități în interesul acestora (legea 502/2004, art.3 alin. 1). Prevederea aceasta 

vine să completeze legea 540/2002 prin impunerea unui număr minim de membri în cadrul fiecărei 

asociații de pensionari, lucru care nu se întâmpla în legea 540/2002 unde nu se prevede un număr 

minim de membrii pentru constituire. De asemenea, art. 12 prevede faptul că asociația județeană a 

pensionarilor poate deschide filiale locale cu un număr minim de 20 de membri, organe de conducere 

proprii și patrimoniu distinct. 

Legea 502/2004 reglementează modul de asociere al asociațiilor de pensionari, fixând un număr mai 

mare decât 10 pentru a se putea forma federațiile asociațiilor de pensionari. Conform articolului 19 

alin.2, federația de pensionari dobândește personalitate juridică proprie. 

Fiecare federație de pensionari trebuie să aibă o structură de conducere. Această structură de 

conducere în cazul federațiilor, este format din: congresul național, consiliul național, comitetul 

director, biroul permanent și comisia de cenzori (art.21). 

În ceea ce privește folosirea termenului ”național” în cadrul denumirii organizațiilor de pensionari, 

legea 502/2004 precizează că ” sunt representative la nivel național federațiile care au în structura lor 

cel puțin 20 de organizații județene cu cel puțin 75.000 de membrii cotizanți. Aceste organizații sunt 

singurele în măsură să includă în denumirea lor cuvintele „național” și „din România” ”(art.23) 



   
 

 

Prin intermediul acestei legi, veniturile asociațiilor de pensionari se constituie din: cotizațiile 

membrilor, dobânzi și dividend, dividendele societăților comerciale înființate de asociația 

pensionarilor, venituri din activități economice directe, donații sau sponsorizări, sume de la bugetul de 

stat. (art.28) 

Se observă că diferența între veniturile CARP-conform legii 540/2002 și veniturile asociațiilor de 

pensionari-conform legii 502/2004 este realizată de ”dividendele societăților comerciale înființate de 

asociația pensionarilor”, care nu se găsește în legea anterioară, restul rămânând însă neschimbat. 

Conform legii 502/2004 asociațiile de pensionari pot înființa societăți comerciale pentru a putea 

desfășura activități economice. Această prevedere adresează inclusiv sectorul CARP, deoarece în 

termen larg, legea permite ca asociațiile de pensionari să poată înființa case de ajutor reciproc ale 

acestora., ținând cont de celelalte prevederi legale care se impun. 

 

Comparația între legile 540/2002 și 502/2004 reliefează următoarele aspect: 

I. Legea 502/2004 deși este o lege elaborată cu scopul declarat de a reglementa asociațiile 

de pensionari  din punct de vedere juridic, este mult mai strictă și impune niște condiții 

clare pentru a putea întemeia o asociație a pensionarilor. 

II. Latura de activități din legea 502/2004 cuprinde doar o parte din activitățile cuprinse în 

legea 540/2002 

III. Veniturile unei asociații de proprietari sunt aceleași, în aceeași ordine în ambele legi, cu 

singura diferență că în legea 502/2004 apar veniturile înregistrate din dividendele 

societăților comerciale înființate de asociațiile de pensionari(această precizare nu se 

regăsește în legea 540/2002-legea CARP) 

Această comparație a celor 2 legi induce ideea că statul nu este interesat de soarta CARP-urilor și a 

asociațiilor de pensionari, sau dacă este interesat, statul nu dorește dezvoltarea acestui sector. 

  



   
 

 

 
ANEXA 3 
 
ASOCIAŢIILE ŞI FUNDAŢIILE DIN ROMÂNIA CARE REALIZEAZĂ PROGRAME PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE & UNITĂŢILE DE 

ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ 

 
1. ALBA* 

 
 
 

Judeţul 

 
 
Denumirea organizaţiei neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 

 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 
 
Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALBA 

 
ASOCIATIA  “ARC EN CIEL „ 

Nu este acreditată ca furnizor de servicii sociale 

STR. GLOGOVET NR.109, LOC. 

GLOGOVET,  0258/711067 

 
 
Aftenie Diana Augusta 

 
 
asistenta sociala-servicii sociale 

 
 
ASOCIATIA” CARITAS ALBA IULIA- 

ARHIDIECEZA ROMANO-CATOLICA ALBA 

IULIA” 

STR. PATRIARH MIRON 

CRISTEA NR.7, LOC. ALBA- 

IULIA 

0258/811499, 

0258/812118 

 
 

Szasz Janos 

 
 
asistenta sociala-servicii sociale 

ASOCIATIA PT. PERSOANE VARSTNICE 

SI COPII IN DIFICULTATE” FAMILIA 

2004” 

STR.EROILOR BL.1, AP.36, 

LOC.BLAJ 

0258/711207 

 
 
Bianu Luciana 

 
asistenţă socială 

servicii sociale 

 
ASOCIAŢIA “FILANTROPIA ORTODOXĂ 

ALBA IULIA” 

STR. M. VITEAZUL, NR. 16, 

ALBA IULIA 

0258/817766 

 

Ignat Nicolae Călin 

 

îngrijire la domiciliu personae vârstnice 

 
 
ASOCIAŢIA “AS 2001” ALBA IULIA 

C. BRÂNCOVEANU, NR. 51, 

BL. I2A, AP. 17, ALBA IULIA 

0258/814307 

 
Todorean Adriana 

Mioara 

 
 
îngrijire la domiciliu personae vârstnice 

 
ASOCIAŢIA CARITAS MITROPOLITAN 

GRECO CATOLIC BLAJ 

STR. REPUBLICII, NR. 8, BLAJ 

0258/712228 

 

Anuşcă Nicolae 

 

îngrijire la domiciliu personae vârstnice 

 
ASOCIAŢIA “SPRIJINIŢI COPIII” ALBA 

IULIA 

STR. M. VITEAZUL, NR. 4, 

ALBA IULIA 

0258/813800 

 

Ilea Floare Maria 

 

îngrijire la domiciliu personae vârstnice 

  

SOCIETATEA DE AJUTORARE 

DIAKONIA ALBA IULIA 

STR. G. COŞBUC, NR. 20B, 

ALBA IULIA 

0358/401202 

 
Wagner Gerhard 

 

îngrijire la domiciliu personae vârstnice 

centre rezidenţiale 



   
 

 

 
ORGANIZAŢIA PENTRU SUPORT 

COMUNITAR ALBA IULIA 

B-DUL 1 DECEMBRIE 1918, 
NR. 103, BL. M6, AP. 40 

ALBA IULIA 

0258/812558 

 

 

Chiorean Liana Maria 

 

 

îngrijire la domiciliu personae vârstnice 

 

ASOCIAŢIA “MONTANA MOŢILOR” 

ALBA IULIA 

STR. MUNCII, NR. 2A, 

ALBA IULIA 

0258/814038 

 
Ciufu Minerva 

 
îngrijire la domiciliu personae vârstnice 

 

ASOCIAŢIA SFÂNTUL ANDREI 

BĂRĂBANŢ 

STR. TABEREI, NR. 4, ALBA 

IULIA 

0258/810011 

 
Târău Ioan 

 
Centru rezidenţial 

 

FUNDAŢIA “VALEA MĂNĂSTIRII” RÎMEŢ 
COM. RÎMEŢ, SAT VALEA 

MĂNĂSTIRII, NR. 15 

0258/880111 

 

Ghibu Ioana 

(Ierusalima) 

 
Centru rezidenţial 

ORGANIZAŢIA PENTRU COPII ŞI 

ADULŢI CU NEVOI SPECIALE 

“TREBUIE” FILIALA SEBEŞ 

PIAŢA LIBERTĂŢII, NR. 3 

SEBEŞ 

0258734436 

 
Medrea Adina 

 
îngrijire la domiciliu personae vârstnice 

 

Nr. crt. Denumire 

unitate medico- 

socială 

Locaţie 

Adresă 

Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii 

asigurate 

1. Ocna Mureş Str. Axente 
Sever, nr. 

43A 

30 43 Daniela 
Oprea 

0258870441 Servicii 
sociale şi 

medicale 
 
 
 
 
 
 

 
  



   
 

 

2. ARAD 
 

 

 

Judeţul 

 

 

Denumirea organizaţiei neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 

ARAD 

 

ASOCIATIA MISIUNEA 

CREŞTINĂ „ANTIOHIA” 

 

B-DUL REVOLUTIEI NR.60, 

AP.27, ARAD 

0257/210366 

 

 

Siclovan Dorin 

 
asistenţă socială- servicii sociale 

 
FUNDAŢIA UMANITARĂ „BETESDA” 

 
STR.RĂZBOIENI 

NR.88,ARAD 

 

 

Pop Viorel 

 

 

asistenţă socială-servicii sociale 

 
 

LIGA JUDEŢEANĂ A PENSIONARILOR 

B-DUL REVOLUŢIEI 

NR.74,ARAD 

0257/256519 

 
Cerna Ilie 

 
 

asistenţă socială-servicii sociale 

 

 
Nr. crt. Denumirea 

Unitate medico- 

socială 

Locaţie 

Adresă 

Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii 

asigurate 

1. Ghioroc Ghioroc 
nr. 90 

38 35 OROS LEPA 0744540213 Medicale, 
boli cronice 

2. Ineu nr. 2 Str. Mihai 
Eminescu, 

nr.2 

34 32 HAVASI 
SERGIU 

0257511773 servicii 
medicale 

3. Lipova Str. Aurel 
Vânătu, nr. 

11 

34 18 STEFĂNESCU 
MARIUS 

0257563346 servicii 
sociale 

 

 



   
 

 

 

 

4. Gurahont Str. Crişan 
nr. 2A 

25 24 ALBAC 
LETIŢIA 

0744649721 servicii 
sociale 

5. Săvârşin Str. Alba 
Iulia nr. 

432/A 

35 33 SALA 
CORNEL 

0257557390 servicii 
medicale 

6. Almaş Almaş nr. 
606 

10 9 COŞERI 
VASILE 

0257313372 asistenţa 
socială 

 

 

  



   
 

 

3. ARGEŞ 
 

 

 
Judeţul 

 

 
Denumirea organizaţiei neguvernamentale 

 
Sediul, Telefon/fax 

 
Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 
Programele pt. persoane vârstnice 

 

 
ARGEŞ 

 

 

FUNDAŢIA CONSORŢUL PENTRU 

DEZVOLTARE LOCALĂ MIOVENI 

 

 

STR.STADIONULUI, BL.F6, 

SC.B, AP.4, LOC.MIOVENI 

0248/262535 

 

 
Stanciu Ion- director 

executiv 

asistenţă socială- servicii sociale 

• Cantina sociala 

• Servicii de ingrijire la domiciliu a 

persoanelor varstnice 

 

 
 
 

 

Judetul 
Nr. 

unit. 

 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

 

 

ARGES 
 
 

 

1 Consiliul judetean Arges - Unitatea de asistenta medico-sociala-Suici 

2 Unitatea de asistenta medico-sociala-Moraresti Dedulesti 

3 Unitatea de asistenta medico-sociala-Calinesti 
 

4 
Primaria Ciofrangeni 

 

5 
Primaria Poienarii de Arges 

 
 
 



   
 

 

4. BACĂU 
 

 

Judeţul 
 

Denumirea organizaţiei neguvernamentale 
Sediul, 

Telefon/fax 
Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BACAU 

 

ASOCIATIA „CARITAS BACĂU 
STR.PETRU RAREŞ 
NR.9/B/1, BACĂU 

0234/581289 

 

Coşa Ionel- 

administrator 

 

asistenţă socială- servicii sociale 

ASOCIATIA  „CENTRUL DIECEZAN 
IAŞI”-CENTRUL DE  INGRIJIRE LA 

DOMICILIU BACĂU 

STR.PETRU RAREŞ 
NR.9/B/1, BACĂU 

Enăşel Camelia- 
asistent medical 

asistenţă socială- 
servicii sociale 

ASOCIAŢIA CREŞTINĂ 
DE CARITATE MISIUNE ŞI AJUTOR 

„BETANIA” 

STR. NORDULUI, NR.19 
BIS, BACĂU 

0234/206017 

 

Tomiţa Ciprian- 

director 

 

asistenţă socială- servicii sociale 

ASOCIAŢIA CREŞTINĂ DE CARITATE, 

MISIUNE ŞI AJUTOR „BETANIA- 

FUNDAŢIA CRIN” 

 

STR.NORDULUI, NR.19 BIS 

0234/586402 

 

Tomiţă Ciprian- 

director 

 

asistenţă socială- servicii sociale 

 

FUNDAŢIA DE SPRIJIN 

COMUNITAR 

Str. Pictor Andreescu sau 
Livezilor 1/A1, BACĂU 

0234/546640, 0234/585658 

 

 

Achihai Gabriela 

 

asistenţă socială- servicii sociale 

ASOCIATIA SF FATA A DOMNULUI 

NOSTRUM ISUS HRISTOS 
SAT MAGURA intre viii 

nr.149 

 

Leoni Luana 
 

Camin persoane varstnice 

FUNDATIE DE EDUCATIE DEZVOLTARE 

SI SPRIJIN COMUNITAR CONSTANTIN 

BRANCOVEANU 

 

STR ALECU RUSSO NR.39 
SILITRA CARMEN 

PRESEDINTE 

 

 

INGRIJIRE LA DOMICILIU 

 

 

FUNDATIA PALAGHIA COMANESTI 

 

STR. 22 DECEMBRIE NR3 

COMANESTI JUD. BACAU 

UNGUREANU 

SORINEL PREOT 

 

 

INGRIJIRE LA DOMICILIU 

 
 
  



   
 

 

5. BIHOR 
 

 

 

Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
Numele şi 

prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane 

vârstnice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIHOR 

 
 

ASOCIAŢIA CARITAS CATOLICA 

 
Str. Sirul Canonicilor Nr. 21, Oradea 

0259/411156 

 
Radu Aliz - 

coordonator 

 

Cămin de bătrâni Asistenţa socio-

medicală la domiciliu a persoanelor 

vârstnice 

 

 

ASOCIAŢIA  RAMILUCK 

 
Str. Anatole France Nr. 23, Oradea 

0259-413688 

 

 

Gafencu Maria 

 

 

Servicii de îngrijire socio-medicale 

 
FUNDAŢIA CONSISTORIA EFREM 

BENIAMIN 

 
Str. Anton Bacalbaşa, Nr.5-7 

0259/418299 

 
Pintea Roman- 

 

Serviciul medico-social de ingrijire a 

persoanelor varstnice in sistem 

rezidential 

 
 

FUNDAŢIA FILADELFIA NOOM 

 
Str. Principală, Nr.547-548, Salard 

0259/447490 

 
Mielut Florian- 

coordonator 

 

Ingrijire socio-medicala a 

persoanelor varstnice in sistem 

rezidential 

 
 

FUNDAŢIA RUHAMA 

 
Bdul Magheru Nr.21, Apt.159, Oradea 

0259/456180 

 
 

Daragiu Marian 

 
Serviciul de asistenţă la domiciliu a 

persoanelor vârstnice 

 

FUNDAŢIA UMANITARĂ SALEM 

SALONTA 

 
Str. Horia, Nr.10, Salonta 

0259/456180 

 

 

Kovacs Iuliu 

 

Serviciu medico-social de îngrijire a 

persoanelor vârstnice în sistem 

rezidenţial 

 
PAROHIA REFORMATA TINCA 

 

Str. Avram Iancu, Nr. 51, Tinca  CP 

417595, Tel: 0259310299 

 
Berke Alexandru 

Serviciul social de ingrijire a 

persoanelor varstnice insistem 

rezidential 

  

 

ASOCIATIA DE ASISTENTA SOCIALA 

EPISCOP NICOLAE POPOVICI" 

 

 

Nucet, Sat Baita, Nr. 203  CP 415401, 

Tel: 0259-339472 

 

 
Bura Nicolae 

Serviciul social de ingrijire a 
persoanelor varstnice in sistem 

rezidential  (Camin pentru persoane 

varstnice Baita 



   
 

 

 

 
FUNDAŢIA HEXAGON ENERGIA 

 

 

Str. Principala, Nr. 1, Şuncuiuş, Tel: 

0745-991477, 0723-088889 

 

 
Neag Viorica 

 
Serviciul social de îngrijire a 

persoanelor vârstnice în sistem 

rezidenţial 

 

FUNDATIA PEOPLE TO PEOPLE 
 

Republicii, Nr. 36, Oradea 

Tel/Fax: 0259-411137 

 
Opreanu Emanuil 

 

Ingrijirea persoanelor varstnice la 

domiciliu 

 

 

FUNDATIA AGAPE SALARD 

 

 

Sălard, Nr. 552 Tel-Fax: 0259-441060 

 

 

Dani Zoltan 

Îngrijre la domiciliu a persoanelor 
vârstnice 

Cantină socială pentru persoane 

vârstnice 

 
FUNDATIA CSILLAGVAROS 

 

Str. Teiului, Nr. 2, Oradea  CP: 417337, 

Tel. 0259-440729 

 

Vincze Judita 

Etelca 

Asistenţă socială şi sprijin material 
pentru persoane vârstnice 

 

ASOCIATIA PROCHRISTO ET 

ECCLESIA 

 

Bd. Stefan Cel Mare, Nr. 28, Oradea CP: 

410115, Tel: 0259-479579 

 
Kiss Johanna 

Asistenta sociala si suport material si 

financiar pentru persoane vârstnice 

 

 
 

Judetul 
Nr. 

unit. 

 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

 
BIHOR 

 
1 

 
Consiliul local al comunei Popesti - Centrul de asistenta medico-sociala 

Popesti 

  
2 

 

Consiliul local al orasului Nucet - Centrul de asistenta medico-sociala 

Str.Republicii nr.4, Nucet, jud. Bihor 

3 Consiliul local al orasului Sacueni - Centrul medico-social –Sacueni 
4 Consiliul local al municipiului Salonta - Centrul medico-social - Salonta 

 

5 
Consiliul Local al Orasului Valea lui Mihai - Centrul medico-social -  Valea 

lui Mihai 

 
 

 
  



   
 

 

6. BISTRIŢA 
 

 
Nr. crt. Denumirea 

unităţii medico- 

sociale 

Locaţie 

Adresă 

Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii 

asigurate 

1. Teaca Teaca nr. 
198 

14 14 Câmpean 
Maria 

Domniţa 

0263276600 
0740519556 

Servicii 
socio- 

medicale 

2. Susenii-Bârgăului Str. 
Principală, 

nr. 94 

25 24 Bruj Gavrilă 0263266043 Servicii 
socio- 

medicale 

 

 

  



   
 

 

7. BUZĂU 
 

 
 

 
 

Judeţul 

 

 
Denumirea organizaţiei neguvernamentale 

 

 

Sediul, Telefon/fax 

 

 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 
Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUZĂU 

 

ASOCIATIA DE SALVARE 

NAŢIONALĂ „SAMARITEANUL” 

COM. PARSCOV, 

JUD.BUZĂU 
BIRILĂ ION 

0744215098 

 

asistenţă socială- servicii sociale 

 

FUNDAŢIA „ALEXANDRU IOAN CUZA” 
 

COM.CERNĂTEŞTI, SAT 

ALDENI, JUD.BUZĂU 

 

ALEXANDRU VASILE 

0238/450376 

 

asistenţă socială- servicii sociale 

FUNDAŢIA „LUSA”  
STR.DOROBANŢI II, BL.G3, 

AP.11, BUZĂU 

 

ŞTEFAN ROMULUS - 

ADMINISTRATOR 

0238/415623 

 
asistenţă socială- servicii sociale 

 

FUNDAŢIA PENTRU COPII „SFÂNTUL 

SAVA BUZĂU-ROMÂNIA 

 

STR.BISTRIŢEI, NR.19, 

BUZĂU 

 

MILEA MIHAIL 

0238/710349 

 

asistenţă socială- servicii sociale 

 

 

ASOCIATIA “SUDCARPATICA” 

 

 

PATARLAGELE 
MIRCICA 

CONSTANTIN 

0238/551958 

 

asistenta sociala – 

servicii socale 

 

 
Nr. crt. Denumirea 

Unitate medico- 

socială 

Locaţie 

Adresă 

Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii 

asigurate 

1. Pogoanele Str. Unirii 

nr. 76 

60 62 Tudorache 

Nina Liliana 

02385520244 Servicii 

medico- 

sociale 
 

 

  



   
 

 

8. BOTOŞANI 
 

 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea organizatiei 
 

Sediul 
 

Forma de sprijin/serviciu social /prestatie 

1. Fundatia Dorca SDOK Str.Iuliu Maniu,, nr.8A, Botosani sprijin material 
2. Fundatia Hand of Help str.Pacea, nr.118, Botosani sprijin material 
3. Protopopiatul Botosani str.Marchian, nr.8, Botosani servicii cu caracter primar;sprijin material , dupa caz 
4. Protopopiatul Darabani str.1Decembrie , nr.257, Darabani servicii cu caracter primar;sprijin material , dupa 

caz:Brutaria Sfintii Imparati Constantin si Elena 
5. Asociatia ,,El ramine credincios,, str.Iuliu Maniu, nr.13, Botosani sprijin material 
6. Directia de Asistenta Sociala Dorohoi,str.Stefan cel Mare,nr.43 masa la cantina 

ingrijire si asistenta medicala 

informare si consiliere 
7. Serviciul Public Local de Asistenta Sociala Botosani str.Savenilor , nr.12, Botosani masa la cantina 

informare si consiliere 

8. Asociatia Impreuna cu noi str.Stefan Luchian, nr.39, 

bl.Modarom, ap.16, Botosani 
servicii de ingrijire virstnici la domiciliu 

9. Asociatia Centre of Hope Dorohoi, str.George Enescu, nr.78 masa la cantina 
10. Asociatia Neemia Dorohoi,str.Spiru Haret, nr.9, bl.16, 

sc.A, ap.3 
sprijin material si financiar 

11. Sindicatul Judetean al Pensionarilor str.str.Miorita , nr.10, Botosani servicii de zi pentru persoane virstnice 
12. Societatea de Cruce Rosie-filiala Botosani str.Victoriei, nr.7, Botosani consiliere, sprijin material 

 

 

UNITATI MEDICO-SOCIALE 

 
NR. 

CRT. 

 

UNITATI 
 

ADRESA 
NR. LOCURI TIP SERVICIU SOCIAL 

CONF.ORD68 
SUBORD. 

 
1. 

 
Unitatea medico- 

sociala Sulita 

 
Com.Sulita 

jud.Botosani 

 
25 

-gazduirea pe perioada determinata a persoanelor adulte in 
situatie sociala deosebita si  afectiuni cronice de sanatate; 

- ingrijirea , reabilitarea si reinsertia sociala a persoanelor adulte 

cu situatie sociala deosebita si afectiuni cronice de sanatate 

 
Consiliul 

Judetean 

 
2. 

 
Unitatea medico- 

sociala Mihaileni 

 
Com.Mihaileni 

Jud.Botosani 

 

 
15 

-gazduirea pe perioada determinata a persoanelor adulte in 
situatie sociala deosebita si  afectiuni cronice de sanatate; 

- ingrijirea , reabilitarea si reinsertia sociala a persoanelor adulte 

cu situatie sociala deosebita si afectiuni cronice de sanatate 

 
Consiliul 

Judetean 



   
 

 

 
3. 

 
Unitatea medico- 

sociala Suharau 

Com.Suharau 
Jud.Botosani 

 
10 

-gazduirea pe perioada determinata a persoanelor adulte in 
situatie sociala deosebita si  afectiuni cronice de sanatate; 

- ingrijirea , reabilitarea si reinsertia sociala a persoanelor adulte 

cu situatie sociala deosebita si afectiuni cronice de sanatate 

 
Consiliul 

Judetean 

 
4. 

 
Unitatea medico- 

sociala Saveni 

 
str.Avram Iancu, nr.2 

,Loc.Saveni 

jud.Botosani 

 
45 

-gazduirea pe perioada determinata a persoanelor adulte in 
situatie sociala deosebita si  afectiuni cronice de sanatate; 

- ingrijirea , reabilitarea si reinsertia sociala a persoanelor adulte 

cu situatie sociala deosebita si afectiuni cronice de sanatate 

 
Consiliul 

local 

5. Unitatea medico- 
sociala Flaminzi 

Loc.N.Balcescu 
Com.Flaminzi 

Jud.Botosani 

45 -gazduirea pe perioada determinata a persoanelor adulte in 
situatie sociala deosebita si  afectiuni cronice de sanatate; 

- ingrijirea , reabilitarea si reinsertia sociala a persoanelor adulte 

cu situatie sociala deosebita si afectiuni cronice de sanatate 

 
Consiliul 

local 

6.  
Unitatea medico- 

sociala Stefanesti 

*unitate neacreditata 

 
Com.Stefanesti 

Jud.Botosani 

 
25 

-gazduirea pe perioada determinata a persoanelor adulte in 
situatie sociala deosebita si  afectiuni cronice de sanatate; 

- ingrijirea , reabilitarea si reinsertia sociala a persoanelor adulte 

cu situatie sociala deosebita si afectiuni cronice de sanatate 

 
Consiliul 

local 

 

 
 
 
 
 



   
 

 

9. BRAŞOV 
 

 

 

Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BRAŞOV 

 

 

ASOCIATIA  „ALZEIMER” 
BRASOV, SPITALUL 

MÂRZESCU 

0268/414262 

 

 

Gurgu Minerva 

 

asistenţă socială- servicii sociale 

 

ASOCIATIA „APIS PM FEED-BACK” 
STR.ROMANIŢEI, NR.11, 

BRAŞOV 
 
Ciocoiu Costinel 

 
asistenţă socială-servicii sociale 

ASOCIAŢIA „ARMONIA” B-DUL VICTORIEI NR.4, 

BL.41, AP.10, SC.C, 

BRAŞOV 

 

Steblea Mariana 

0268/422453 

 

asistenţă socială- servicii sociale 

ASOCIAŢIA „BARNABA” 
 

STR.13 DECEMBRIE NR.25, 

AP.26, BRAŞOV 

 

Hurrelbrink Daniel 

0268/338849 

 

asistenţă socială- servicii sociale 

 

ASOCIAŢIA „BLUMENAU E.V.” 
 

STR.IULIU MANIU, NR.35, 

BRAŞOV 

 

Negrilă Adela 

0268/415369 

 
asistenţă socială-servicii sociale 

 

ASOCIAŢIA „CHARITAS” 

MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ 

 

STR.BRÂNDUŞELOR , 

NR.106, BRAŞOV 

 
Poruţiu Diana 

0268/325596 

 
asistenţă socială- servicii sociale 

 
ASOCIAŢIA „DIAKONISHER WERK 

SIBIU”-CĂMIN DE BĂTRÂNI 

(1) 

 
 

STR.DR.I.CANTACUZINO 

NR.4, BRAŞOV 

 
 

Bauer Edith 

0268/419135 

 

 
 

asistenţă socială-servicii sociale 

 
ASOCIAŢIA „HELPING HANDS” 

 

 

STR.LĂMÎIŢEI, NR.25, AP.1 

 
Ichim Rodica 

0724497823 

 
asistenţă socială- servicii sociale 

 ASOCIAŢIA” HILT-HELP IS LIFE” STR.SATURN, NR.35, BL.28, 

SC.D, AP.9, BRAŞOV 

 

 

Ionescu  Andra Ioana 

 
asistenţă socială- servicii sociale 

ASOCIAŢIA FILANTROPICĂ MEDICAL 
CREŞTINĂ „CRISTIANA” BRAŞOV 

 
STR.DR.I.CANTACUZINO 

NR.14, BRAŞOV 

 

Mija Teofil 

0268/273450 

 
asistenţă socială- servicii sociale 



   
 

 

FUNDAŢIA CU CARACTER 

NEPATRIMONIAL „SF.IOAN 

BOTEZĂTORUL” 

 

STR.CĂRĂMIDEI, NR.49, 

BRAŞOV 

 

Badiu Mariana 
 

asistenţă socială-servicii sociale 

 

ASOCIAŢIA “MONICA” FĂGĂRAŞ 
STR. MĂLINULUI, NR. 1B, 

FĂGĂRAŞ 
Maraiana Rodica Mareş asistenţă socială-servicii sociale 

 

CONSISTORIUL SUPERIOR AL BISERICII 

EVANGHELICE DIN ROMÂNIA 

 

GEN. MOCIULSCHI, NR. 4, 

SIBIU 

 

Hellwig  Ioana 
 

asistenţă socială-servicii sociale 

(1) a încetat activiatea la 30.09.2008 

 
 

Judetul 
Nr. 

unit. 

 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

BRASOV 1 Consiliul judetean Brasov - Unitatea de asistenta medico-sociala – Sanpetru 

 

 
  



   
 

 

10. BRĂILA 
 

 
 
Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane 

vârstnice 

 
ACREDITATE 

 

 
 
 
 

BRAILA 

FUNDAŢIA „LUMINA”  

STR.DANIUBIULUI, NR.5, 

BRĂILA 

 

Jerleanu Maria 

0239/613929 

 

asistenţă socială- 

servicii sociale 

 
DA 

ASOCIAŢIA 
TERITORIALĂ A 

PENSIONARILOR ŞI 

PERSOANELOR 

VÂRSTNICE 

 

 
GOLEŞTI NR.18, BRAILA 

 
Badea Nicolae 

0239/613325 

0724952288 

 

 

asistenţă socială- 

servicii sociale 

 
NU – FUNCTIONEAZA 

FARA ACREDITARE 

  

ORGANIZATIA 

„PRO HOMINI” 

 

 

Str. CARAIMAN NR. 4 

 

Cornelia Negoita 

0239/853427 

 

 

Centru de zi 

 
DA 

 

 
 

Judetul 
Nr. unit.  

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

BRAILA 1 Consiliul local al orasului Ianca - Unitatea de asistenta medico-sociala - Ianca 

 

 

  



   
 

 

11. CARAŞ SEVERIN 
 

 

 
Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 

Caraş Severin 

 

ASOCIATIA CASA 

PENSIONARILOR* 

STR. RACOVITA, BL. A2, 

AP. 4 BUCURESTI 

0255/571332 

 

 

RADU HORNEA 

 

asistenta sociala servicii sociale 

 

ASOCIATIA DE BINEFACERE „PRO 

VITAM” 

ALEEA TINERETULUI, 

NR.7, RESITA 

0255/226659 

 

 

LUCIA MILITARU 

 

asistenta sociala servicii sociale 

 

ASOCIATIA SAMARITENILOR DIN 

BANAT 

Resita, str. Teilor, nr. 1, cod 

postal: 320021 telefon 0255- 

224488 

 

persoana de contact 

STROMPKES RALF. 

 

 

servicii sociale la domiciliul vârstnicilor 

 

 
  



   
 

 

12. CĂLĂRAŞI 
 

 
 

 
Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 

CĂLĂRAŞI 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 
 

Nr. crt. Denumirea 

unitate medico- 

socială 

Locaţie 

Adresă 

Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii 

asigurate 

1. Olteniţa str. 
Argeşului, 

nr. 1 

25 25 Postelnicu 
Nicolae 

Viorel 

0242515203 Asistenţă 
rezidenţială şi 

servicii socio- 

medicale 

2. Călăraşi Str. Eroilor, 
nr. 1 

28 28 Leontin 
Constantines 

cu 

0242311735 Asistenţă 
rezidenţială şi 

servicii socio- 

medicale 

3. Spitalul Budeşti 20 Nu funcţioneaza 
– lipsă fonduri 

    

 
 
 

  



   
 

 

13. CLUJ 
 

 
 

 
Judeţul 

 

 

Denumirea organizaţiei neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLUJ 

 

ASOCIATIA DE CARITATE „ „PROIECT 

THEODORA” 

 

STR.BLAJULUI, NR.9A, 

CLUJ-NAPOCA 

SZENTAGOTAI 

LORANT 

0264 416768 

 

 

servicii sociale specializate 

ASOCIATIA MAGHIARĂ A 

HANDICAPAŢILOR MOTORI 

 

STR.PADURII NR.11, CLUJ- 

NAPOCA 

TOKAY ROZALIA 

ANA 

0264 438768 

 

 

servicii sociale specializate 

 

FUNDAŢIA CREŞTINĂ „DIAKONIA” 
 

STR.ZAMBILEI NR.5, CLUJ- 

NAPOCA 

SAROSI ARTHUR 

ZOLTAN 

0264 418609 

 

 

servicii sociale specializate 

CENTRU DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ 
PENTRU VÂRSTNICI 

„ACOPERĂMÂNTUL MAICII 

DOMNULUI” TURDA 

 

ALEEA PLOPILOR, NR. 7, 

TURDA 

 

SAS DORIN 

0264 317772 

 

 

servicii sociale specializate 

FUNDAŢIA PENTRU ÎNGRIJIREA 

VÂRSTNICULUI 

 

STR.MEHEDINŢI NR.15, 

CLUJ-NAPOCA 

 

TUDORAN ANA 

0264 457961 

 

 

servicii sociale specializate 

 

 

ASOCIAŢIA “PULSUL VIEŢII” 

 

Com. MOCIU 

Sat CHESĂU nr. 260 A 

 

HORVATH IOSIF 

0264 235330 

 

 

servicii sociale specializate 

 

AOCIAŢIA DE AJUTOR FAMILIAL 

“ASISTMED” 

 

STR. DECEBAL NR. 21 

CLUJ-NAPOCA 

 

MUREŞAN LUCIA 

0264 434667 

 

 

servicii sociale specializate 

  

ASOCIAŢIA CARITAS EPARHIAL 

GRECO-CATOLIC CLUJ 

B-DUL EROILOR NR.10 

AP.5 

CLUJ-NAPOCA 

 

AVRAM ADRIAN 

0264 591404 

 

 

servicii sociale specializate 

 

 

FUNDAŢIA “PERSPECTIVE MEDICALE” 
STR. AL. VLAHUŢĂ NR. 26 

AP. 5 

CLUJ-NAPOCA 

 

POP SIMONA 

0745 988600 

 

 

servicii sociale specializate 



   
 

 

 

ASOCIAŢIA DE ÎNGRIJIRE ŞI AJUTOR 

LA DOMICILIU ELENA 

STR. OBSERVATORULUI 

NR. 11 AP.1 

CLUJ-NAPOCA 

 

HÎRLEA ELENA 

0745 299116 

 

 

servicii sociale specializate 

SOCIETATEA FEMEILOR ORTODOXE 

DIN ARHIEPISCOPIA VADULUI, 

FELEACULUI ŞI CLUJULUI 

 

STR. TIPOGRAFIEI NR.23 

CLUJ-NAPOCA 

TRÎMBIŢAŞ MARIA 

GABRIELA 

0264 430286 

 

 

servicii sociale primare 

 

 

FUNDAŢIA DE CARITATE “HERALD” 

 

STR. MAGAZIEI NR.20 

CLUJ-NAPOCA 

GOIŢI MANUELA 

RAMONA 

0264 406162 

 

 

servicii sociale primare 

 
 
 

  



   
 

 

14. CONSTANŢA 
 

 
 

 

 
Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 

 
CONSTANŢA 

 

FUNDAŢIA 

” OSANA” 

 

STR.C1, NR.C1,MAMAIA 

NORD, NĂVODARI 

GROZEA IOANA 

0241/768929 

osana@datanet.ro 

 

asistenţă socială 

servicii sociale 

FUNDAŢIA PENTRU AJUTORAREA 

CATEGORIILOR SOCIALE 

DEFAVORIZATE MEDGIDIA 

 

STR.DECEBAL NR.35, 

MEDGIDIA 

 

NECULA ŞTEFAN 

0241/814445 

 

asistenţă socială 

servicii sociale 

 

Nr. crt. Denumirea 

Unitate 

medico- 

socială 

Locaţie 

Adresă 

Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii 

asigurate 

1. Localitatea 
Agigea 

Str. 
Sanatoriului, 

nr. 1 

  Ovidiu Preda 0766622000 Asistenţă 
medicală şi 

socială 

 
 

 
  

mailto:osana@datanet.ro
mailto:osana@datanet.ro


   
 

 

15. COVASNA 
 

 

 
Judeţul 

 

 

Denumirea organizaţiei neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane 

vârstnice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COVASNA 

 
FUNDAŢIA „IZABELLA” 

ALEEA CĂMINULUI, NR.7, BL.34, 

SC.C, AP.23, SF.GHEORGHE 

0267/351489 

izabella@cmr.coszs.ro 

 

DOMOKOS 

IZABELLA 

 
servicii medico-sociale de 

îngrijire la domiciliu 

 

 

ORGANIZAŢIA “CARITAS” ALBA IULIA 

– FILIALA SF. GHEORGHE 

STR. KOS KAROLY NR.11, SF. 

GHEORGHE 

0267/315457 

caritas.sfgheoghe@caritas_ab.ro 

 

BARICZ STEFAN 
asistenţă socială servicii 

socio-medicale de îngrijire la 

domiciliu centru rezidenţial 

 
 

FUNDAŢIA CREŞTINĂ “DIAKONIA” – FILIALA 

SF. GHEORGHE 

STR.GROF MIKO IMRE NR.13, 

SF.GHEORGHE 

0267/315559 

diakoniaoffice@yahoo.com 

 
 

TOTH ANNA 

 
servicii socio-medicale de 

îngrijire la domiciliu 

 

 
FUNDAŢIA “HAROMSZEKI MARA” 

 
LOCALITATEA CERNAT NR. NR.1066 

0267/367515 

kezdi_orbai@cosys.ro 

 

 
SZOCS  ILONA 

servicii socio-medicale de 
îngrijire la domiciliu 

 
S. N. DE  “CRUCE ROSIE“ – FILIALA  

SF. GHEORGHE 

STR. KOS KAROLY NR.7, 

SF. GHEORGHE 

0267/313802 rcross@cosys.ro 

 

 

PAPP ADOLF 

servicii socio-medicale de 

îngrijire la domiciliu 

 
 
 
 

  

mailto:izabella@cmr.coszs.ro
mailto:sfgheoghe@caritas_ab.ro
mailto:diakoniaoffice@yahoo.com
mailto:kezdi_orbai@cosys.ro
mailto:rcross@cosys.ro


   
 

 

16. DÂMBOVIŢA 
 

 

 
Judeţul 

 

 

Denumirea organizaţiei neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 

 
DAMBOVIŢA 

 

 

Fundatia “Catedrala Eroilor” 

 
Mun. Targoviste, b-dul I.C. 

Bratianu, nr.133 

 

 

Chivulescu Gheorghe 

asistenţă socială 
servicii sociale gazduire masa 

calda 

 

 

Fundatia “Crucea Alb –Galbena” 

 

Mun. Targoviste, str. Calea 

Domneasca, bl.X2, sc.Z, parter 

 

 

Stoica Sorin 

 

 

ingrijiri socio-medicale la domiciliu 

 

 

Asociatia” Provita Targoviste 2003” 

 

Mun. Targoviste, str.10 mai, 

nr.15 

 

 

Balica Razvan 

 

 

ingrijiri socio-medicale la domiciliu 

 

 

Asociatia “Suflet pentru oameni” 

 

Mun. Targoviste, str. Dr. 

Marinoiu, nr.15A 

 

 

STANCIU MIHAELA 

 

servicii  de ingrijire medico-sociale pentru 

adulti 

 

 
 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 
Unitate 
medico- 

socială 

Locaţie 

Adresă 
Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii asigurate 

1. Răcari Răcari 30 - IORGA LENI 0245658685 servicii medico- 
sociale 

2. Niculeşti Niculeşti 40 42 PANAIT DANIEL 0245267071 servicii medico- 
sociale 

3. Bucşani Bucşani 60 60 MIHAI ION 0245235258 servicii medico- 
sociale 

 

 
 
 

 



   
 

 

17. DOLJ 
 

 
 

 
Judeţul 

 

 

Denumirea organizaţiei neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 

 
DOLJ 

 

 

ASOCIAŢIA VASILIADA 
Bld. Racoţeanu nr. 192, Filiaşi, 

jud.Dolj 

Tel.: 0251441010 

 

 

Adrian Cîrciumaru 
-servicii socio medicale 

- servicii de tip rezidenţial 

capacitate : 26 locuri 

 
 
 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

unitate 

medico- 

socială 

Locaţie 

Adresă 

Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii asigurate 

1. Sadova Sadova 25 22 Florescu Marius 0251376513 Cazare, masa, 
tratament permanent, 

asistenţă medicală, 

îngrijire şi 

supraveghere, 

asistenţă socială 

2. Cetate Cetate 29 29 Onel Elana 0251364003 Cazare, masa, 
tratament permanent, 

asistenţă medicală, 

îngrijire şi 

supraveghere, 

asistenţă socială 

3. Brabova Brabova, str. 
Centrală nr. 

60 

26 22 Topi Florentina 0251447266 Cazare, masa, 
tratament permanent, 

asistenţă medicală, 

îngrijire şi 

supraveghere, 

asistenţă socială 



   
 

 

4. Melineşti Str. Principală 45 26 Kalman Aurora 0251440010 Cazare, masa, 
tratament permanent, 

asistenţă medicală, 

îngrijire şi 

supraveghere, 

asistenţă socială 

5. Bechet Str. Sănătăţii 
nr. 1 

45 35 Tulitu Luiza 0251337021 Cazare, masa, 
tratament permanent, 

asistenţă medicală, 

îngrijire şi 

supraveghere, 

asistenţă socială 

6. Pleniţa Str. Spitalului 
nr. 9 

50 50 Dragomir 
Gabriel 

0251368301 Cazare, masa, 
tratament permanent, 

asistenţă medicală, 

îngrijire şi 

supraveghere, 

asistenţă socială 

7. Amărăştii 
de Jos 

Amărăştii de 
Jos 

20 20 Burtea Igor 0251374325 Amărăştii de Jos 

8. Proiectul 
Primăriei 

din Craiova 

În curs de 
implementare 

     

 
 
 
 



   
 

 

 
18. GALAŢI 
 

 
 

 
Judeţul 

 

 

Denumirea organizaţiei neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GALATI 

 

 
 

FUNDATIA „IMPREUNA” 

 
 

STR. AVIATORILOR, NR.1, , 

BL.U 10, AP.1-STR.1 

DECEMBRIE 1918, NR.25, 

GALAŢI 

 
 

 
STRAT DANIELA 

0236/464762 

 
 

 
asistenţă socială 

servicii sociale 

 

 
 
 

FUNDATIA”NURSING COMUNITAR” 

 

 
 

Strada Regiment 11 Siret  nr.34 

Bloc C27 ap.27 

Telefon/fax 0236/491888 

 

 
 

MAGDA ADAMIU 

Telefon/fax 

0236/491888 

 
asistenta medicala 

si ingrijire la domiciliu 

 

 
 
 
 

 

Judetul 
Nr. 

unit. 

 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

GALATI 1 Consiliul local al municipiului Galati - Centrul medico-social -Pechea 

 1 Consiliul local al municipiului Galati - Centrul medico-social –Galati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
19. GIURGIU 
 

 
 

 
Judeţul 

 

 

Denumirea organizaţiei neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 

 

GIURGIU 
Nu exist ape raza judetului Giurgiu ONG care 

sa aiba ca obiect de activitate programe pentru 

persoane virstnice 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 
 
 
 
 
 
 

Nr. crt. Denumirea 
Unitate medico- 
socială 

Locaţie 

Adresă 

Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii asigurate 

1. Mogoşeşti Mogoşeşti 80 78 Dr. Lucia 
Ştefănescu 

0246284303 
0246284079 

Cazare şi masă, 
asistenţă medicală, 

îngrijire şi 

supraveghere, 

asistenţă socială 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

20. GORJ 
 

 
 
Judeţul 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 
Sediul, Telefon/fax Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 

GORJ 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

21. HARGHITA 
 

 
Judeţul 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 
Sediul, Telefon/fax Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

HARGHITA 

ASOCIATIA „ORA 

INTERNATIONAL” 

 

STR.MARTON ARON, 

NR.32, GHEORGHIEN Tel.: 

0266/364158 

 

JESZENSKI TEREZIA 

0266/364158 

ora@nextra.ro 

 
asistenţă socială 

servicii sociale 

 

 

FUNDAŢIA” JAKAB LAJOS” 
STR.PRINCIPALĂ NR.10, 

LOCODENI Tel.: 

0266/223155 

ZAKARIS KLARA 

MARTA 

0266/223155 

 

asistenţă socială 

servicii sociale 

 
ASOCIATIA  „Riehen” 

Miercurea CIUC, str. Nagz 

Imbre, nr. 140, Tel. : 

0266/311303 

 

 
Kedves Zsuzsanna 

 
asistenţă socială 

servicii sociale 

club pentru persoane varstnice 

 

Fundaţia Caritas Alba Iulia, 

Filiala Miercurea Ciuc, Biroul regional al 

programului de Ingrijire la domiciliu 

 

Miercurea Ciuc, str. Szec, 

Nr.47 

Tel. : 0266/315763 

 
 

Csiszer Szokol Maria 

 

asistenţă socială servicii sociale 

îngrijire la domiciul 

 

 
 

Judetul 
Nr. 

unit. 

 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

HARGHITA 

* nu  sunt date în 

folosinţă 

 
2 

 
Consiliul local al orasului Vlahita – Centru medico-social 

  Consiliul local Cristuru Secuiesc-Centru medico-social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ora@nextra.ro
mailto:ora@nextra.ro


   
 

 

 

22. HUNEDOARA 
 

 

 
Judeţul 

 
Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 
Sediul, 

Telefon/fax 

 
Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 
Programele pt. persoane 

vârstnice 

 

 

Observaţii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUNEDOARA 

 
ASOCIAŢIA” HANS 

SPALINNGER” 

 
STR.1 MAI, NR.19, 

SIMERIA 

 
PINTEA ADRIAN 

0254/262417 

as.hans.spalinger@xnet.ro 

 
asistenţă socială 

servicii sociale 

Este acreditat pentru 

copii cu dizabilităţi, nu a 

avut activitate pentru 

vârstnici 
 

 

ASOCIAŢIA ”MAICA 

PRECISTA” 

STR.AVIATORILOR 

, BL.64B, SC.3, ET.1, 

AP.31 

PETROŞANI 

 

ANDRIONI FELICIA 

0721137299 

felicia andriono@yahoo.com 

 

 

asistenţă socială 

servicii sociale 

 

 

Nu este acreditată, nu 

ştim daca funcţionează 

 

ASOCIAŢIA” PRO- 

ROMA” 

STR.CUZA VODĂ, 

NR.11/12 

PETROŞANI 

 

BALTA PUIU-ADOLFI 

0254/543638 

 

asistenţă socială 

servicii sociale 

 

Nu este acreditată, nu 

ştim daca funcţionează 

ASOCIAŢIA” 

UMANITARA 

MARANATA” 

 
HUNEDOARA 

 
- 

 

asistenţă socială 

servicii sociale 

 
Nu functioneaza 

 

ASOCIAŢIA 

UMANITARĂ „EMAUS” 

 

STR.G.ENESCU, 

BL.4, AP.11, DEVA 

 

LAZĂR EVGHENIN SIMEL 

0254/217205 

 

asistenţă socială 

servicii sociale 

 

Nu este acreditată, nu 

ştim daca funcţionează 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HUNEDOARA 

Clubul Sportiv al Persoanelor 

Handicapate Neuromotor 

„Cutezătorii” 

Hunedoara 

Hunedoara, str.G.Enescu, 

nr.15, et. 1 
Felicia Oprişan 

0254/719339 
centru care acordă servicii de îngrijire şi 

asistenţă la domiciliu pentru persoane 

vârstnice 

Asociaţia Infor-Media Deva Deva, str. Impăratul 
Traian, 

bl.16. ap.10 

Mariana Silvia Gîm Băroiu 
0254/217310,212995 

cămin pentru persoane vârstnice 
(functionează ca servicii de îngrijire la 

domiciliu) 
Asociaţia Misionar 
Umanitară „Glasul 
Penticostalilor” 

Lupeni, Tineretului, 6B Mesaroş Iacob Viorel 
0254/560079 

locuinţe protejate pentru adulţi aflaţi în 
dificultate 

Asociaţia „Samaritenii 
Orăştieni” 

Orăştie, bld. Nicolae 
Bălcescu, 

nr.16 

Corinna Lupu 

0254/242095 

corinna@easynet

.ro 

îngrijire şi asistenţă la domiciliu  pentru 
persoane vârstnice 

mailto:spalinger@xnet.ro
mailto:andriono@yahoo.com
mailto:corinna@easynet.ro
mailto:corinna@easynet.ro
mailto:corinna@easynet.ro


   
 

 

Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Deva 

Deva, str Imparatul 
Traian, 
nr.31 

Kovacs Francisc 

0254213360 

copec_francisc@yahoo.c

om 

centrul de Zi „Club C.A.R.P. Deva” 

 

Nr. crt. Denumirea 

Unitate medico- 

socială 

Locaţie 

Adresă 

Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii 

asigurate 

1. Uricani Uricani 30 - Dr. Neagu 
Ion 

0254511107 Servicii de tip 
rezidenţial 

2. Baia de Arieş Baia de 
Arieş 

35 57 Vlad Maria 0254682102 Servicii de tip 
rezidenţial 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:copec_francisc@yahoo.com
mailto:copec_francisc@yahoo.com
mailto:copec_francisc@yahoo.com


   
 

 

23. IALOMIŢA 
 

 
 

 
 

Judeţul 

 
Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 
Sediul, Telefon/fax 

 
Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 
 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 

IALOMIŢA 

 

 
CENTRUL DE INGRIJIRE SI 

ASISTENTA 

 

 

STR. LACULUI NR. 4, 

SLOBOZIA 

TEL. 233.020 

 
 
 

Todica Viorica 

-cazare 
-menaj 

-program cultural-distractiv 

-hrana 

-igiena 

-recuperari fizio-terapeutice 
 
 
 
 
 
 

Nr. crt. Denumirea 
Unitate medico- 
socială 

Locaţie 

Adresă 

Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii 

asigurate 

1. Fierbinţi Str. 
Spitalului 

35 35 Theodorescu 
Daniel 

0243280157 Servicii 
sociale şi 

medicale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

24. IAŞI 

 
 

Judeţul 
Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

Sediul, Telefon/fax Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IASI 

Asociaţia „Centrul Diecezan Caritas” 

Iaşi 
 

 
 
 
 
 
„Centrul de Îngrijiri la Domiciliu” Iaşi 
 
 

 
„Centrul de Îngrijiri la Domiciliu” 

Răchiteni 
 
 

 
„Centrul de Îngrijiri la Domiciliu” 

Iugani 
 

 
Centrul de Îngrijiri la Domiciliu” 

Săveni 

-sediu: 
str. Sărăriei nr. 134, Mun. Iaşi, 
jud. Iaşi 
Tel./fax: 0232/210.085 
e-mail: contact@caritas-iasi.ro 
web site: www.caritas-iasi.ro 
 

 
-sediul punctului de lucru: 
str. Theodor Pallady nr. 4 
Tel./fax: 0232/410.075 
 

-sediul punctului de lucru: 
sat Răchiteni, comu. Răchiteni, 
jud. Iaşi 
Tel./fax: 0232/718.775 
 

-sediul punctului de lucru: 
sat Iugani, com. Mirceşti, jud. 
Iaşi 
Tel./fax: 0232/718.654 
 

 
-sediul punctului de lucru: 
sat Săveni, com. Gropniţa, jud. 
Iaşi 
Tel./fax: 0232/414.190 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte, 

Marius Adam 

 
Coordonator diecezan de proiect 

Gema Bacaoanu 

 
Coordonator executiv diecezan 

Antonina Dogariu 
tel. 0747/630.353 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-servicii  de  ingrijire  medicală  şi  asistenţă 

socială la domiciliu 

Fundaţia „Solidaritate şi Speranţă” 
Iaşi 
 

 
 
 
 
 
Cantina socială 

 

str. Costache Negri nr. 48, Mun. 
Iaşi, jud. Iaşi, 700071 
Telefon: 0232/220.548 
Tel/Fax: 0232/271.228 
E-mail: 
contact@fundatia.mmb.ro 

Web-site: www.fundatia.mmb.ro 

Preşedinte, 

Pr. Axinte Narcis Constantin 
 
Director executiv, Pr. Iulian 

Negru 

 
Coordonator serviciu de îngrijire 

Butuc Bogdan 
Telefon: 0727/331.103 

-asistenţă  socială  medicală  şi  îngrijire  la 
domiciliu pentru persoane virstnice 
 

 
 
 
 
-asistenţă socială şi suport, prin Cantina 

socială “Sf. Sava”, pentru persoanele aflate în 

dificultate 

mailto:contact@caritas-iasi.ro
http://www.caritas-iasi.ro/
mailto:contact@fundatia.mmb.ro
http://www.fundatia.mmb.ro/


   
 

 

 Biroul de Asistenţă Socială Diaconia al 
Centrului Eparhial Iaşi 

  

 
 
Director executiv, Pr. Iulian 

Negru 

-asistenţa socială şi consiliere pentru 
persoanele deficiente de auz şi vorbire. 

-preventie, consiliere şi reabilitare şi terapie 

ocupaţională a persoanelor dependente de 

alcool şi alte droguri. 

-asistenţa socială  cu caracter primar 

persoanelor  sau familiilor aflate în 

dificultate. 
Fundaţia “Solidaritate şi Speranţă”- 
Filiala Hîrlău 

Sediu: 
str. Petru Rareş nr.8, oraşul 
Hirlău, jud. Iaşi, 705100 
Tel./fax: 0232/720.760 

 

 
Director, 

Pr. Prot. Crăciun Nicolae 

 
 
măsuri  şi  acţiuni  de  sprijin  a  persoanelor 

vârstnice aflate în dificultate 

Asociaţia „Consensual” 
Iaşi 

-sediu: 
str. Nicoriţă nr. 14, bl. 14, sc. A, 
et. 1, ap. 8, Mun. Iaşi, jud. Iaşi, 

700.397 

Tel./fax: 0232/258.653 

e-mail: office@consensual.ro 

consensual@k.ro 

 
punct de lucru: 

str. „14 Decembrie 1989” nr. 2 

B, Mun. Iaşi, jud. Iaşi 

 

 
Preşedinte, Adriana Vasile 

tel. 0723/981.244 

 

-servicii   de   consiliere   pentru   persoane 

dezavantajate social; 
 

 
 
 
 
 
-servicii  suport  la  domiciliu  persoanelor 

varstnice. 

Primăria orasului Tg. Frumos 
 

 
 
 
 
Centrul „AID-SENIOR” 

-sediu: 
str. Cuza Vodă nr. 67 , oraş Tg. 
Frumos, jud. Iaşi 
tel.: 0232/711.507 
fax: 0232/710.330 
 

-sediu: 
str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, bl. 
D 2, sc. B, ap. 3, parter, oraşul 
Tg. Frumos, jud. Iaşi 
tel./fax: 0232/719.942 

 

Primar, 
Gheorghe Tătaru 

 
 

 
Coordonator Centru, Viorica 
Cozma Telefon: 0749/179.283 

 
-servicii   de   consiliere   pentru   persoane 

dezavantajate social; 
 
 

 
servicii   suport   la   domiciliu   persoanelor 

varstnice. 

 Fundaţia „Păpădia” Iaşi Str. Săulescu nr. 33, Mun. Iaşi, 
jud. Iaşi, 700010 
Tel. 276.495 
Fax: 241.913 
e-mail:  papadia@gmail.com 
web-site: fundatiapapadia.org. 

 
Preşedinte, Elena Ceucă 

Telefon 0722/273.904 

-Serviciul de Asistenţă la Domiciliu pentru 

Persoane Vârstnice „ANDANTE” 

mailto:office@consensual.ro
mailto:consensual@k.ro
mailto:papadia@gmail.com


   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IASI 

Congregaţia „Fiicelor Sf. Maria a 

Divinei Providenţe” 
 

 
 
 
 

Cantina Socială 

 
Casa „Sf. Iosif” 

Sediul furnizorului: 
Str. Plopii fără sot nr. 7, Mun. 
Iaşi, jud. Iaşi, 700273 
Tel.: 0232/230.594 
Fax: 0232/230.597 
e-mail:fiiceesfm@gmail.com 
 

 
 
Sediu: 
Str. Plopii fără Sot, nr. 7, Mun. 
Iaşi, jud. Iaşi, 700273 
Tel.: 0232/233.849; 
Fax: 0232/266.340; 
e-mail: 
socialsfiosif@gmail.com 

 
Sora Superioară Elisabetta Ciserani 

-îngrijire socio - medicală la 
domiciliu 
 
 

 
-asistenţă   şi   suport   pentru   persoane   şi 

familii defavorizate, în cadrul Cantinei 

Sociale 
 

 
îngrijire socio-medicală pentru persoane 

vîrstnice în cadru institutionalizat - Căminul 

de Bătrîni “Casa Sf..Iosif” Iaşi: 

-cazare/masă; 

-servicii sociale. 

Fundaţia „Şanse Egale pentru Femei” 
Iaşi 

Str. Împăcării nr. 19, bl. 913, tr. 
1, et. 1, ap. 3, Mun. Iaşi, jud. 
Iaşi 
Tel./Fax: 0232/211.713 
e-mail: sef@sef.ro 
web-site:www.sef.ro 

 

 
 

Preşedinte, 

Dina Loghin 

 

 
-servicii socio- medicale la domiciliu pentru 

persoanele aflate în dificultate 

Asociaţia „Sfîntul Damian” Iaşi Str.Vasile Lupu nr. 96 B, bl. G 
2, ap. 3, Mun. Iaşi, jud. 
Tel./Fax: 0232/474482 
e-mail: 
fanicabarsan@yahoo.com 

 

Presedinte, 

Fănică Birsan 
Telefon: 0722/588.371 

îngrijire socio-medicală la domiciliu, pentru 

vîrstnici şi alte categorii de persoane, aflate în 

dificultate, inclusiv îngrijiri paleative pentru 

persoane aflate în faze terminale ale unor boli 

  

 
 
 
 
Asociatia “Surorilor Misionare ale 

Patimilor lui Isus”-Filiala Butea, jud. 

Iaşi 

 
 
 
 
 
Str. Bisericii nr.747, comuna 
Butea, jud. Iaşi,  707065 
Tel. /Fax: 02328713.178 

 

 
 
 
 
 

Director, 

Sora Barolo Giuseppina 

-îngrijire   social-medicală la   domiciliu, 
pentru  persoanele  aflate  în  dificultate  din 

zona Moldovei 

-îngrijire socio– medicală pentru persoane 

aflate în dificultate în cadru instituţionalizat 

–  Casa de Bătrîni  “Sf.  Părinte Papa Ioan 

Paul al II-lea” – filiala Butea: 

-cazare/masă; 

-servicii sociale: 

-consiliere; 

-activităţi terapuetice; 

-activităţi de socializare 

-activităţi de rit religios 

mailto:e-mail:fiiceesfm@gmail.com
mailto:socialsfiosif@gmail.com
mailto:sef@sef.ro
http://www.sef.ro/
mailto:fanicabarsan@yahoo.com


   
 

 

Asociaţia Nevăzătorilor din România 

Filiala Iaşi –Vaslui 
Sediu: 
str. Străpungere Silvestru nr.31, 
bl.T 6, parter, Mun. Iaşi, 700003 
Tel/Fax: 0232/216.970. 

Preşedinte, 

Costel Soldan 
 

activităţi de asistenţă socială, de consiliere, 

de integrare socială a nevăzătorilor. 

Parohia „Binecredinciosul Voievod 
Ştefan cel Mare şi Sfânt” Iaşi 

Sediu: 
Parohia Binecredinciosul 
Voievod Ştefan cel Mare şi 
Sfant, Aleea Rozelor nr. 7 C, 
Mun. Iaşi, jud. Iaşi 
Tel.: 0788/554.842. 
 

Punct de lucru: 
Str. Ion Neculce nr. 36, Mun. 
Iaşi, jud. Iaşi 
Tel./Fax: 0232/242.066; 
e-mail: 
parohiastefania@yahoo.com 

Preot paroh, 
Mihai-Eduard Doroşincă 

-asistenţă şi suport pentru persoane 
şi familii aflate în dificultate. 

Asociaţia Judeţeană a Pensionarilor Iaşi Sediu: 
str. Armeană nr. 6, Mun. Iaşi, 
jud. Iaşi. 

Presedinte, 
Butnariu Mihai 

Tel.: 0745/608.432 

-consiliere, suport, asistenţă socială pentru 
persoane   vârstnice   în   vederea   evitării/ 

marginaizării sociale. 

Asociaţia „Cluburilor Alcoolicilor în 
Recuperare” Iaşi 

Sediu: 
str. Plopii fără soţ nr. 7, Mun. 
Iaşi, jud. Iaşi, 700273, 
Tel./Fax: 

 

 
Preşedinte, 

Ovidiu Alexinschi 

-recuperarea psiho – socială post – cură a 
persoanelor cu probleme alcool – corelate şi 

complexe. 

 Asociaţia Invalizilor de Război 
Nevăzători din România, Filiala 

Judeţului Iaşi 

Sediu: 
Aleea Cimitirul Evreiesc nr. 2, 
700538 
Tel./Fax: 0232/261.352. 

 
Preşedinte, 

Danca Dumitru 

-suport şi asistenţa pentru persoanele 
invalide de război de deficienţe de văz, 

accidentate de război în afara serviciului 

ordonat, văduve şi  urmaşi ale categoriilor 

menţionate (regiunea Moldovei). 

 
 

 
 

Judetul 
Nr. 

unit. 

 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

 
 
 

IASI 

 

 

1 

Primăria comunei Bivolari, jud. Iaşi 

 
Centrul de Asistenţă Medico – Socială Bivolari 

 
2 

Primăria comunei Răducăneni, jud. Iaşi 

 
Unitatea Medico-Socială Răducăneni 

mailto:parohiastefania@yahoo.com


   
 

 

25. ILFOV 
 
 
Judeţul 

 
Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 
Sediul, Telefon/fax 

 
Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 
 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ILFOV 

 

 
CAMIN DE BATRANI ‚SF.MARIA’ 

 

SOS.POPESTI - LEORDENI 

NR.8, ORAS POPESTI- 

LEORDENI 

TEL. 0213615024 

 

 
Sr. Tereza Chelaru 

-cazare 
-masa 

-servicii sociale 

-asistenta socio-medicala 

-asistenta spirituala 

 
CANTINA DE AJUTOR SOCIAL 

STR. 23 AUGUST NR.8, 

ORAS OTOPENI 

TEL.0213520033 

0213520030 

 
Persoana de contact: Ciobanu 

Dumitra 

 
 

- 

 
CENTRUL DE ASISTENTA 

MEDICO-SOCIAL PT. BOLNAVI 

CRONICI SPITAL DOMNESTI 

STR. PRINCIPAL, NR. 419, 
COM. DOMNESTI 

0213525232 

DIRECTOR 

FAX; 456.52.37 

 

 

DIRECTOR Stoian 

Constantin- 

 

 
CENTRUL DE INGRIJIRE SI 

ASISTENTA CIOLPANI 

 

SOS. BUCURESTI-PLOIESTI 

NR.348, COM.CIOLPANI 

266.80.92 

 
 

Damian Rodica 

 
 

-servicii socio-medicale 

 

 
 

Judetul 
Nr. 

unit. 

 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

ILFOV  - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

26. MARAMUREŞ 
 

 

Judeţul 
Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

Maramureş ASOCIATIA NORD-SIA  

STR. MICRO-VEST NR.1/16, 

LOC.BAIA-SPRIE 

 

-presedinte-PUSCAS 

NASTASIA  tel.0744295329 

 
-servicii de ingrijire socio -medicale 

 

ASOCIATIA ASSOC 
B-DUL UNIRII NR.28, COD 

4800, BAIA-MARE Tel. : 

0262/222226 

 
Florian Salajeanu 

 
- 

ASOCIATIA CENTRUL DE 

ASISTENTA SOCIALA 

PENTRU VARSTNICI 

„CASPEV” 

 

 

STR. Sararului, nnr. 3, Baia Mare 

 
Lupsa Stefan – presedinte 

Tel/fax/e-mail: 0262/214191 

 

 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

ASOCIATIA FILANTROPICA 

„SF. IERARH IOSIF 

MARTURISITORUL” 

STR. Republicii, nr. 5/1, Baia 
Mare Tel/fax :0262/219491, 

0723730048 

 

Fodorut Vasile – presedinte 
 
-asistenta sociala 

-servicii sociale 
 

 

ASOCIATIA „KELSEN” 

STR. Aviatorilor, nr. 1/60 Baia 
Mare Tel/fax/e-mail 0262/274722 

kelsen@alphanet. ro 

 
Caosan Titel 

 
-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

ASOCIATIA 

PENSIONARILOR DIN 

MARAMURES 

 

STR. Podul Viilor, nr. 8 

Tel/fax: 0262/271434 

 
Costea Ioan – presedinte 

 
-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

ASOCIATIA 

PENSIONARILOR „TELKI 

BLANKA”BAIA MARE 

 

STR. MINERILOR, NR. 5 

Tel/fax: 0262/211014 

 

Barcsy Ludovic – presedinte 

ujszo@frauenbach.alphanet. 

ro 

 
-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 
SOCIETATEA NATIONALA 

DE CRUCE ROSIE ROMANIA 

– FILIALA MARAMURES 

 

 

STR. Pietrosului nr.5, Baia Mare 

Tel. : 0262/217168 

 

 
Pop Mariana Dana 

 

 FUNDATIA DE VOLUNTARI 

SOMASCHI (Fundatie)BAIA 

MARE 

 

STR.Dragos Voda,nr.2a/14 

Tel:0262/401399 BAIA MARE 

 
Ilutiu Bogdan-asistent  social 

 

-Orientare psihologica 

-orientare sociala 

mailto:kelsen@alphanet
mailto:ujszo@frauenbach.alphanet


   
 

 

FUNDATIA DE 
INTRAJUTORARE SOMROM 

(Fundatie) 

SOMCUTA MARE,str. 
MIRESULUI,NR.144 

,Tel.0262/280469 

 

Presedinte-BOLDIJAR 

GHERMAN 

-centrul de informare si consiliere pt. 
Romi 

-consiliere sociala 
 

CENTRUL SOCIAL 

MULTIFUNCTIONAL 

 

BOTIZA , str.PRINCIPALA,398 

Tel: 0262/334176 

NEAG VASILE-ASISTENT 

SOCIAL 

 

-activitati de socializare 

-servicii sociala 

 

 

ASOCIATIA FEMEILOR 

IMPOTRIVA VIOLENTEI 

ARTEMIS(asociatie) 

 

 

BAIA 

MARE,STR.Transilvaniei,nr. 3A 

tel.0262-227537 

 

 
Director-BARLE SORINA 

-centrul de prevenire monitorizare si 

combaterea violentei domestice 

-centrul de consiliere pt. Interventie si 

prevenire a abuzului sexual asupra 

copiilor 

 

 

SACRO CUORE (Fundatie) 

 
BAIA MARE, str. Monetariei 

TEL. 0262-275209 

 
Presedinte – CUFOIAN 

CLAUDIA 

-gazduire pe perioada determinata 
-servicii de suport pe activ. 

Instrumentale ale activitatii de zi cu zi 

SPERANTA PENTRU 

ROMANIA-CASA HOPE 

(Fundatia) 

BAIA MARE, str. 

MONETARIEI NR.5 TEL.0262- 

212290 

 

DIRECTOR-NISTOR 

DOINA 

 

-gazduire pe perioada determinata 

-servicii sociale 

 

FUNDATIA PRO 

VITA(fundatie) 

BAIA MARE,STR. BERZEI 

NR.3 

TEL.0262-214552 

 

Presedinte-VIRAGH 

GYONGYIKE MARGIT 

 
-integrare in societate a tinerilor 

 

 

ASOCIATIA 

HEIDENROSLEIN (asociatie) 

 

 

BAIA MARE,B-DUL UNIRII 

TEL.0262-224166 

 

 

Director-PAYER 

MAGDALENA 

 

-servicii de socializare 

-servicii de suport pe activ. 

Instrumentale ale activitatii de zi cu zi 

 

 

  



   
 

 

27. MEHEDINŢI 
 
Nu există asociaţii la nivelul judeţului, care realizează programe pentru vârstnici. 

 
  



   
 

 

28. MUREŞ 
 

 

 
Judeţul 

 
Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 
Sediul, Telefon/fax 

 
Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUREŞ 

 

ASOCIATIA FAMILIILOR SI 

FAMILIILOR MARI “MARIANUM” 

 

 

STR. BRASOVULUI NR.6-8 

 

 

CIOCOI EUGENIA 

 

 

- asistenta varstnicilor 

 

ASOCIATIA “CARITAS” ALBA 

IULIA FILIALA TG. MURES 

 

Str. Marasti nr.13 

Tg. Mures 

 
Ludosher Lasrlo 

- centru de zi pentru varstnici 

- centru de ingrijire medicala si asistenta 

sociala la domiciliu 

ASOCIATIA NATIONALA A 

FAMILIEI SI FAMILIILOR MARI 
STR. LIVIU REBREANU 

NR.19 

 

Both Iuliu 
 

- asistenta si suport pentru varstnici 

ASOCIATIA GRECO CATOLICA 

”CARITAS” 
PTA TRANDAFIRILOR, NR 

5 TG. MURES 

 

MIHET FLAVIUS 
- servicii de asistenta sociala si ingrijire la 

domiciliu 

ASOCIATIA TRANSILVANA DE 

TERAPIE SI TRANSPLANT 

”RADIO MED” 

BDUL 22 DECEMBRIE 1989 

NR.76 

TG. MURES 

 

 

MADARAS SILVIA 

 

- asistenta sociala pentru persoanele varstnice 

din Tg. Mures 

 

ASOCIATIA ”FILANTROPIA” 

ORTODOXA 

 

STR. TARNAVEI NR.45 

SIGHISOARA 

 

 

AVRAM FLORIN 

 

- centrul crestin social-medical de zi pentru 

varstnici 

ASOCIATIA ”FILANTROPIA” 

ORTODOXA A. IULIA, FILIALA 

REGHIN 

STR. NICOLAE BALCESCU 

NR.23 

REGHIN 

 

 

GHERMAN DIMITRIE 

 

- servicii de asistenta sociala si ingrijire la 

domiciliu 

 

ASOCIATIA "CASA DIO" 
STR. BUJORULUI NR. 4 / A 

REGHIN 

 

DEMETER IOSIF 
 

- centru de zi pentru copii si varstnici 

 

ASOCIATIA PENTRU SPRIJINIREA 

VADUVELOR "CLEPSIDRA" 

 

STR. SARII NR 11, 

REGHIN 

 

 

SARBU NASTASIA 

 

 

- centru de zi pentru varstnicii singuri 

  

ASOCIATIA MICROREGIONALA 

"TARNAVA MICA" BALAUSERI- 

SOVATA 

 
STR. LIVERILOR NR.6 

SANGIORGIU DE PADURE 

 
 

BORBELY EMA 

 
- servicii de ingrijire socio-medicala la 

domiciliu pentru varstnici 



   
 

 

 

 

FUNDATIA “RHEUM CARE” 

 

STR. LIVIU REBREANU nr. 

31 

TG. MURES 

 

 

GAMBOS MARINELA 

- sistem integral de servicii sociale pentru 
varstnici la domiciliu 

- recuperare si reabilitare 

- ingrijiri socio-medicale 

FUNDATIA 

„ UNITARCOP” 
Str. Bolzai,  nr. 23 

TG. MURES 
Nagy Lasrlo –presedinte 

Tel/fax/e-mail: 0265/267272 

 

-ingrijire la domiciliu a persoanelor varstnice 

 

FUNDATIA “OASIS” 
STR. EMIL DANDEA NR.10, 

TG. MURES 

 

TOTH ALEXANDRU 
 

-asistenta varstnicilor 

FUNDAŢIA “DIAKONIA” 

FILIALA TG MUREŞ 
STR. PADURII NR7 

TG. MUREŞ 

 

ABRAM ZOLTAN SAMOIL 
 

- asistenta si suport pentru varstnici 

 

FUNDAŢIA “DIAKONIA” 
STR. OLTULUI NR.69 

REGHIN 

 

SZEKELZ ANNA MARIA 
 

- ingrijire si duport pentru vârstnici 

 
FUNDAŢIA “LAZARENUM“ 

 

STR. EMINESCU NR.30 

TG. MURES 

 
SUBA ILEANA 

 

- camin pentru ingrijirea persoanelor 

varstnice 

 
FUNDAŢIA “PROHEM“ 

STR. MADACH IUSRE 

NR.115 

TG.MURES 

 
PAL ILDIKO IMDA 

 
- asistenta şi suport pentru vârstnici 

 
FUNDAŢIA “VERITAS“ 

STR. HERMANN OBERTH 
NR25 

SIGHISOARA 

 
POPA PETRONIA 

 
- asistenta şi suport pentru vârstnici 

 

 
 
 
 



   
 

 

29. NEAMŢ 
 

 

 
Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NEAMŢ 

FUNDAŢIA ÎNGRIJIRI 
COMUNITARE 

Str. Ştefan cel Mare 
nr. 23, Piatra Neamţ 

Tel/Fax/e-mail 

0233/211591,0233/225584 

ntcomcare@yahoo.com 

Hâncu Elena 
Preşedinte 

Îngrijire social-medicală la domiciliu 

a persoanelor vârstnice 

aflate în dificultate 

ASOCIAŢIA DE FEMEI MINERVA Str . Roman Muşat, Bl. 12 
sc. B, Ap, 26, loc. Roman 

Tel. 0744173621 

Mihalache Georgeta 
Preşedinte 

Îngrijire social-medicală a persoanelor 

vârstnice aflate în dificultate la domiciliu 

acestora 

ASOCIAŢIA CARITAS Str.Griviţei, nr. 1, loc. 
Roman 

Tel/Fax/e-mail 

0233/742220,0233/742220 

roman@caritas-iasi.ro 

Pr. Gălăţeanu Cristian 
Preşedinte 

Îngrijire social-medicală la domiciliu a 
persoanelor vârstnice aflate în dificultate 

ASOCIAŢIA SOFIAMAN PENTRU 
COMUNITATE 

Com . Brusturi 
Tel./Fax 

0233/791343, 0233/791343 

Cucu Mihaela 
Preşedinte 

Asistenţă şi suport pentru persoanele vârstnice 
aflate în dificultate la domiciliul acestora 

FUNDAŢIA FILANTROPICĂ 
OMENIA 

Str. Ştefan cel Mare, nr.66 
Tîrgu Neamţ 

Tel/Fax/e-mail 
0233/790319 

Omenia2004@yahoo.coom 

Asistenţă şi suport pentru asigurarea unei vieţi 
autonome şi active persoanelor de vârsta a 

treia şi servicii de îngrijire 

acordate vârstnicilor aflaţi într-o situaţie de 

dependenţă 
FUNDAŢIA VINCENZINA 
CUSMANO 

Str. 1 Decembrie 1918 
nr. 36 Bis, Piatra Neamţ 

Tel/Fax 
0233/222258, 0233/222258 

Asistenţă şi suport 
îngrijire la domiciliu 

pentru persoanele vârstnice aflate în 

dificultate 
 
FUNDAŢIA HAVEN 

SPERANŢA TUTUROR 

Str. Muzeelor, nr. 11 

Piatra Neamţ 
Tel/Fax 

0233/225138,0233/233890 
Îngrijire socială la domiciliu a persoanelor 

vârstnice defavorizate 

mailto:ntcomcare@yahoo.com
mailto:ntcomcare@yahoo.com
mailto:roman@caritas-iasi.ro
mailto:roman@caritas-iasi.ro
mailto:Omenia2004@yahoo.coom


   
 

 

 ASOCIATIA UMANITARA 
„ AMITIE DE FRANCE” 

(nu este acreditată şi are activitatea 

suspendată, din lipsă de fonduri) 

Str. Anton Vorel, nr. 4, bl. B5, 
sc. A, et. 1, ap. 8, Piatra Neamt 

Tel/fax/e-mail: 0233/215562, 

0233/218937 

piuapascrvneamt@cscmail.ro 

 

 

Adascalitei Rodica –presedinte 

 

 
-servicii sociale 

 

 
 

Judetul 
Nr. 
unit. 

 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

 
NEAMŢ 

 
1 

UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ CEAHLĂU   LOCALITATEA CEAHLĂU 
Tel/fax 0233/258131,0233/258582 

DIRECTOR BRÂESCU IOAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:piuapascrvneamt@cscmail.ro
mailto:piuapascrvneamt@cscmail.ro


   
 

 

 

30. OLT 
 

 
Deoarece aceste ONG nu au solicitat acreditarea ca furnizori de servicii sociale, nu se cunosc informaţii la nivelul DMIS. 

 
 

 

Judeţul 
Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 
Sediul, Telefon/fax Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 

 
OLT 

 

ASOCIATIA 

” OANA DUMITRU” 

 
COM. COTEANA , JUD.OLT 

 
- 

 
- 

FUNDATIA 

„WILLIAM TYRELL” 
Str. Independentei, nr. 2, bl. 
T4, sc. 1, et.5, ap. 18. Slatina 

Vladilla Jan –presedinte 
Tel/fax/e-mail: 0249/421239 

-asistenta sociala 
-servicii sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

31. PRAHOVA 
 

 
 
Judeţul 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 
Sediul, 

Telefon/fax 
Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 

 

PRAHOVA 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 
 
 
 



   
 

 

32. SATU MARE 
 
 
Judeţul 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 
Sediul, 

Telefon/fax 
Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SATU – MARE 

 

ASOCIATIA „IZVORUL” 
Str. PRINCIPALA NR.54, 

LOC.HOHOD 

 

- 
 

- 

 

ASOCIATIA 

„ CARITAS CATOLICA” 

 

Str. Mihai Sadoveanu, nr.3, 

Tasnad 

Czier Tibor director 

Tel/fax/e-mail: 

0261/827770,0261/827572 

 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 
ASOCIATIA „HOMANA” 

 

Str. Mileniului, nr. 4, ap. 2, 

Satu Mare 

Ciorba Andrei –presedinte 

Tel/fax/e-mail: 0261/712450, 

0261/712450 

 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 
ASOCIATIA ” LAZARUS” 

 

Str. WOLFENBUTTEL NR. 

32, Satu Mare 

 

Pallai Adalbert – presedinte 

Tel/fax/e-mail:- 

 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

FUNDATIA  „ CALVIN” 
 

Str. Pacii, nr. 8, Satu Mare 
Kanizsai Vasiliu – presedinte 

Tel/fax/e-mail: 0261/712455 
-asistenta sociala 

-servicii sociale 
 

FUNDATIA  „OMAR” 
Str. Careiului,  bl. C17, sc.A, 

ap. 6, Satu Mare 
Golea Constantin - presedinte 

Tel/fax/e-mail:0261/744286 
-asistenta sociala 

-servicii sociale 
 

ORGANIZATIA 

„ CARITAS” 

 
Piata Libertatii, nr. 20, Satu 

Mare 

Lochli Terezia –director general 

Tel/fax/e-mail:0261/712011, 

0261/710464, 0261/710464 

caritas@p5net.ro 

 

 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

SOCIETATEA DE CARITATE „ 

SPERANTA” 
Str. Victoriei,  bl. 37, ap. 2, 

Negresti Oas 
Ciocan Petru  - administrator 
Tel/fax/e-mail:0261/851607 

-asistenta sociala 
-servicii sociale 

 
 

Judetul 
Nr. 

unit. 

 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

 
SATU- 

MARE 

 

 

1 

 

 

Consiliul local al comunei  Turt - Unitatea de asistenta  medico-sociala Turt 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:caritas@p5net.ro


   
 

 

33. SĂLAJ 
 
 
Judeţul 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 
Sediul, Telefon/fax Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SĂLAJ 

 
FUNDATIA CIOBANCA SOS 

Zalau, str. Dumbrava nr.48, bl. 

TCI 

Tel.: 0260.661038 

 
Ciobanca Petre - presedinte 

 
- servicii socio-medicale la domiciliu 

 

FUNDATIA PRO ECLESIA 

REFORMATA NUSFALAU 

Nusfalau, str. Petofi Sandor, nr. 
19 

Tel.: 0260.670358 

 
Luckacs Jozsef – presedinte 

 
- servicii socio-medicale la domiciliu 

 
 

FUNDATIA RAINBOW 

 

Cehu Silvanei, Str. Gh. Doja, 

nr. 110 

Tel.:0260/650454: 

 
Crisan Elisabeta –presedinte 

 
 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 
FUNDATIA „ACASA” 

Str. I. Maniu nr.9, Zalau 

Tel/fax/e- mail:0260/606726 

acasa@zalau.astral.ro 

 

Babtan Leontin –presedinte 
 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 
 
ASOCIATIA DAMARIS 

Simleu Silvanei, str. Sucevei 

nr.6, 

Tel.: 0260679365 

 
Nagy Gheorghe – presedinte 

 
- servicii socio-medicale la domiciliu 

 
ASOCIATIA PRO ARCHID 

 

Archid, nr.77 

Tel 0260653017 

 
Balazs Zoltan – presedinte 

 
- servicii socio-medicale la domiciliu 

 
 
 
 

 
Nr. crt. Denumirea 

 
Unitate medico- 

socială 

Locaţie 

Adresă 

Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii 

asigurate 

1. Ileanda Str. Unirii 
nr. 11 

30 30 Mic Valer 0260648952 
0260648631 

Găzduire 
temporară, 

suport 

emoţional 
 

mailto:acasa@zalau.astral.ro


   
 

 

34. SIBIU 
 

 
Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei neguvernamentale 
Sediul, Telefon/fax Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 

Programele pt. persoane vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SIBIU 

 

Asociaţia DIAKONISCHES WERK a 

Bisericii Ev. C.A. din România 

 
SIBIU,Str.Andrei Şaguna,nr.5 

Tel./Fax 0269/214117 

 

 

Kober Wieland 

 
-servicii de îngrijire şi asistenţă la 

domiciliu 

 
Asociaţia Evanghelică de Diaconie 

 
MEDIAŞ,Piaţa Castelului,nr.2 

Tei./Fax:0269/845895 

 
 

Banyai Ilike 

 
-servicii de îngrijire şi asistenţă la 

domiciliu 

 

Asociaţia SF.NICOLAE a BOR Valea Aurie 1 
 

SIBIU;Str.Iazului,nr.7 

Tel/Fax:0269/224694 

 
Săsăujan Simion 

-servicii de îngrijire şi asistenţă la 

domiciliu 

 
Societatea Naţională de Cruce Roşie 

SIBIU;Str.A.D.Xenopol, 

nr.1 

Tel/Fax:0269/217646 

 
Popa  Claudia 

-Centru de zi pentru persoane vârstnice 

aflate în izolare socială,sărăcie sau 

situaţii de dificultate 
 

 

Societatea Naţională de Cruce Roşie 

 

SIBIU;Str.A.D.Xenopol, 

nr.1 

Tel/Fax:0269/217646 

 

 

Popa Claudia 

 
-servicii de îngrijire şi asistenţă la 

domiciliu 

 
Fundaţia COMTINA 

SIBIU ;Str.Mitropoliei, 
nr.7 

Tel/Fax :0269/224812 

 
Tincu Ana 

 

-servicii sociale primare 

 

Asociaţia Caritas Mitropolitat Greco-Catolic 

Blaj 

 

Sibiu,Str.Aleea Ţesătorilor,nr.3,ap.11 

Tel/Fax:0269/213090 

 
Palcu Nicoleta 

-servicii de îngrijire şi asistenţă la 

domiciliu 

 
Asociaţia Caritas Mitropolitat Greco-Catolic 

Blaj 

 
Mediaş,str.Turda,nr.6,bl.16,ap.3 

Tel/Fax:0269/427003 

 
Bîrloncea Camelia 

 
-servicii de îngrijire şi asistenţă la 

domiciliu 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

35. SUCEAVA 
 

 

 

Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 
Programele pt. persoane vârstnice 

 

 
 
 
 
 
 

SUCEAVA 

CLUBUL 

„SENIORILOR CRIZANTEMA” 
CALEA UNIRII NR. 15, 

SUCEAVA TEL ; 

0230/551394 

 
- 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

CAMIN PERSOANE VARSTNICE 

RADAUTI 
STR. VOLOVATULUI NR. 

50, RADAUTI TEL: 

0230/561.414 

 
- 

-asistenta sociala 
-servicii sociale 

 

CAMIN DE BATRINI 

„SF. IOAN CEL NOU”, SUCEAVA 

 
TEL .0230/521.295 

 
- 

-asistenta sociala 
-servicii sociale 

 

CAMIN DE BATRINI „IGVAR 

KAMPRAD” SIRET 

 

STR. CASTANILOR NR. 5, 

SIRET 

 
- 

-asistenta sociala 
-servicii sociale 

 

Nr. crt. Denumirea 
Unitate medico- 

socială 

Locaţie 

Adresă 

Capacitate 

(număr de 

locuri) 

Număr 

beneficiari 

Director Telefon 

Fax 

Servicii asigurate 

1. Mălini Mălini 20 20 Saftiu Mihai 
Cezar 

0230537325 Cazare, tratament 
şi hrana 

2. Broşteni Broşteni 25 25 Buciumanu 
Dorina 

0230549944 Cazare, tratament 
şi hrana 

3. Vicovu de Sus Vicovu de 
Sus 

25 20 Mimor 
Manuela 

0230413269 Cazare, tratament 
şi hrana 

4. Dumbrăveni Dumbrăveni 25 25 Dr. Olinici 
Mariana 

0230245298 Cazare, tratament 
şi hrana 

5. Zvoriştea Zvoriştea 25 25 Melintei 
Radu 

0230538881 Cazare, tratament 
şi hrana 

 
 
 
 



   
 

 

 

36. TELEORMAN 
 

 
 
 

Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 
Programele pt. persoane vârstnice 

 

 
 
 

TELEORMAN 

 
PRIMĂRIA ALEXANDRIA 

 

Str. Dunarii nr.139 

Tel. : 0247/317732 

 
- 

 
-îngrijire la domiciliu 

 
PRIMĂRIA TURNU MĂGURELE 

 

Str. Republicii nr.2 

Tel. : 0247/416452 

 
- 

 

- îngrijire la centrul de zi şi la domiciliul 

persoanelor vârstnice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 
 

37. TIMIŞ 
 

 
 

 
Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 

 

 

Numele şi prenumele preşedintelui 

 

Programele pt. persoane 

vârstnice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIMIŞ 

 

ASOCIATIA 

„CASA LIZZUCA” 

STR. TUDOR 

VLADIMIRESCU NR.42, 

LOC.DUMBRAVITA 

 

 

- 

 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

ASOCIATIA EVANGHELISTICA SI 

DE CARITATE  „ ISUS AL 

ROMANIEI” 

 
Str.Capitan Dan, nr. 23, 

Timisoara 

Ligia Dugulescu – director 

Tel/fax/e- mail: 0256/472108, 

0256/472110 

isr@mail.dnttm.ro 

 
-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 
FEDERATIA  „CARITAS” 

ADIECEZEI TIMISOARA” 

 
Str. Matei Corvin , nr. 2, 

Timisoara 

Herbert Grun – secretar executiv 
Tel/fax/e- mail: 0256/499554, 

0256/494812 

fcdt@online.ro 

 
-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 
ASOCIATIA MEDICAL CRESTINA 

„CRISTIANA” 

 

 

Str. Gh.Sincai, nr. 9, Timisoara 

Elisabeta Cseke – presedinte 
Tel/fax/e- mail: 0256/217096 

amcc@mail.dnttm.ro 

 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 
 

FUNDATIA UMANITARA „EFATA” 

 
 

Str.Stelelor,  nr.10, Timisoara 

 

Pia Nicoara - director 

Tel/fax/e- mail: 0256/393619, 

0256/393869 

 
-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

SOCIETATEA ROMANA 

„ALZHEIMER” 

 

Str. V. Alecsandri, nr. 6, 

Timisoara 

Aurora Jianu –presedinte 

Tel/fax/e- mail: 0256/434763 

ALZALAIS@RESLENK.RO 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

UNIUNEA 

„ ADAM MIULLER 

GUTTERNBRUNN” 

 

 
Str. Gh. Lazar,  nr. 10-12 

 

Helmult  Weinschrott 

Tel/fax/e- mail: 0256/499341, 

0256/499617 

 

 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

mailto:isr@mail.dnttm.ro
mailto:fcdt@online.ro
mailto:amcc@mail.dnttm.ro
mailto:ALZALAIS@RESLENK.RO


   
 

 

 
 

 

Camin pentru persoane varstnice al 

Fundatiei Cristian Serban Buzias 

 

 

Str.Avram Iancu nr.18 

Buzias 

 

 
Hudrea Ioan 

 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

Camin pentru persoane varstnice al 

Asociatiei de Medicina Integrata 

Masloc 

 

 
Loc.Masloc nr.146 

 

 
Babut Otniel 

 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

38. TULCEA 
 
*Observaţie: Asociaţiile menţionate nu se află în baza de date a DMIS, deoarece nu au solicitat acreditarea. 

 
Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei neguvernamentale 
Sediul, 

Telefon/fax 

 

Numele şi prenumele preşedintelui 
Programele pt. persoane 

vârstnice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TULCEA 

ASOCIATIA 

„CUVANTUL PT. VIATA” 

 

STR. SINAIA 19, 

LOC.GHIRODA 

 
- 

 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

ASOCIATIA 

„NUFARUL ALB” 

 

COMUNA CHILIA VECHE, 

LOC. CHILIA VECHE 

 
- 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 
ASOCIATIA „ACOPERAMANTUL” 

 
Str. Curentului,  nr. 1, Isaccea 

 

Dorobantu Elena –presedinte 

Tel/fax/e- mail:0240/540657 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

ASOCIATAIA „ CASIANA” 
 

Str. Mircea Voda, nr. 6A 
 

- 
-asistenta sociala 
-servicii sociale 

ASOCIATAI CRESTINA 

„ OASTEA DOMNULUI” 

 

Str. Libertatii, nr. 43 
 

- 
-asistenta sociala 
-servicii sociale 

 

ASOCIATIA „ PRO VIVAX” 
 

Str.Vlad Tepes, nr. 1, Tulcea 
Nadoleanu Gheorghe – vicepresedinte 

Tel/fax/e- mail: 0240/540581 
-asistenta sociala 
-servicii sociale 

 

ASOCIATIA ” RAZA SOARELUI SUN – 

LIGHT” 

 

Str. Dunavatul de jos, 

Murighiol 

Dinu Nicolae – presedinte 
Tel/fax/e- mail: 0744/918110 

Ndinu2001@yahoo.com 

-asistenta sociala 
-servicii sociale 

 

ASOCATIA  „ SF. MARTIRI DIN 

NICULITEL” 

 
Niculuitel 

 

Mocanu Costel – presedinte 

Tel/fax/e- mail: 0723/561718 

-asistenta sociala 
-servicii sociale 

 
FUNDATIA DE AJUTOR DOBROGEA 

 
Str. G. Corneliu, nr. 276 

 

Ionescu Gabriela - presedinte 

Tel/fax/e- mail: - 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 
FUNDATIA „ SF. ANA” 

 

Str. Al Socului, nr. 3, bl.3, sc. 

A, ap. 13, Tulcea 

 

Andrei Maria – presedinte 

Tel/fax/e- mail: 0240/546065 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

 
 
 
 
 

mailto:Ndinu2001@yahoo.com


   
 

 

39. VASLUI 
 

 
 

Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 
Programele pt. persoane vârstnice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VASLUI 

 

Primaria mun. Vaslui – Directia Publica 

de Asistenta Sociala – Centru de Zi 

 

Mun. Vaslui,St. Spiru Haret nr.2 
 

Sepeniuc Doru- Director 

0235310999 

Servicii primare si specializate: 

Informare; 

Ingrijire si recuperare 
 

CENTRU DE INTEGRARE 

SOCIALA SI POLITICI 

ANTIDISCRIMINATORII 

 

Mun. Vaslui, Str. M. 

Kogalniceanu nr.1, bl. 1-A, ap. 

4 

 

Vlad Viorel Iulian – presedinte 

Tel/fax/e- mail: 0740813796 

cispavs@yahoo.com 

- servicii primare si specializate: 
-informare, 

-consiliere psihologica 

CONGREGATIA ,,SURORILE 

SARACILOR PARINTELUI 

VINCENZO MORINELLO’’ 

 
Mun. Husi, str. Corni, nr.144 

Enasoaie Sabina, Lucaci 

Gabriela Tel.: 0235.481626 

 

Servicii sociale, 

Servicii de ingrijire social medicale 

ASOCIATIA DE RECUPERARE „ 

FITOMED” 
Str. Stefan cel Mare, nr. 70, 

Vaslui 
Josan Elena – presedinte 

Tel/fax/e- mail: 0745475721 
-asistenta sociala 

Servicii socio-medicale 

 
FUNDATIA” MOVILA LUI 

BURCEL” 

 

 

Sat. Chircesti, Miclesti 

 

Gusa Gheorghe – presedinte 

Tel/fax/e- mail: 0235/341228, 

0235/341221 

-asistenta sociala 

-cazare, Masa; 

ASOCIATIA ,,TOTUL PENTRU 
VIATA’’ HUSI 

Mun. Huşi, str. 1 Decembrie, 
nr.12 

Irimia Janeta 
0235481549 

Asistenta sociala 
Ingrijire la domiciliu 

ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTAREA 
RESURSELOR UMANE ,,ADERU’’ 

VASLUI 

 

Mun. Vaslui, str. N. Balcescu, 

bl.63,sc. D, 

 

Pencu Maria 

0335401066 

 
Informare,mediere sociala, consiliere 

EPISCOPIA HUSILOR- BIROUL DE 
ASISTENTA SOCIALA 

Mun. Vaslui, str. Stefan cel 
Mare,nr.70,et.1, 

Toderica Marian 
0335401232,0767470048 

 

Informare,mediere sociala 

CASA DE AJUTOR RECIPROC A 
PENSIONARILOR BARLAD 

Mun. Barlad, str. N.Iorga, 
nr.7A, 

Tanase Gheorghe- presedinte 
0235312703 

Asistenta sociala, 
Recuperare si reabilitare 

ASOCIATIA ,, SUFLET PENTRU 

SUFLET’’ DANESTI 

 

Com. Danesti, sat Tatarani 
Merla Marinele Finica, 

0724005213 
Asistenta sociala, 

Consiliere psihologica 
Centrul Diecezan Caritas Iasi- Centrul 

de Ingrijire la domiciliu Husi 

 

Mun. Husi, str. Corni, nr.25 
Moldoveanu Tereza 

0235481466 
Informare,Consiliere, Ingrijire la 

domiciliu 
 

mailto:cispavs@yahoo.com


   
 

 

 
 
 

 
 

Judetul 
Nr. 

unit. 

 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

 
 

VASLUI 

 

1 
Consiliul local al comunei  Codaesti - Centru de asistenta medico-sociala 

Codaesti 
 

2 
Consiliul judetean Vaslui - Centrul de asistenta medico-sociala 

Com.Balcesti 
 

 
 
 
 

  



   
 

 

40. VÂLCEA 
 

 
 

 

Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 
Programele pt. persoane vârstnice 

 
VÂLCEA 

 
ASOCIAŢIA SANMED 

Str. Matei Basarab, nr.3 

Ramnicu Vâlcea 

Tel.: 0250.741974 

 
Anisoara Antonescu 

-  îngrijire social – medicală ; 

-  servicii de asigurare a hranei si a 

suplimentelor nutritive ; 
 
 
 
 

 
 

Judetul 
Nr. 

unit. 

 

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

VALCEA 1 Consiliul judetean Valcea Centrul medico - social -Ladesti 
 

 
 
 
 

  



   
 

 

41. VRANCEA 
 

 
 
 

Judeţul 

 

Denumirea organizaţiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
 

Numele şi prenumele 

preşedintelui 

 
Programele pt. persoane vârstnice 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VRANCEA 

 
ASOCIATIA „SENECTUTEA” 

 

StrDIMITRIE CANTEMIR NR. 

1 BIS, LOC. FOCSANI 

 
- 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

„ASOCIATIA SURORILOR DE 

CARITATE DE PALAGONIA” 

 
Str. Predeal, nr. 20bis, Focsani 

 

Arculeo Teresa – presedinte 

Tel/fax/e- mail: 0237/234306 

-asistenta sociala 
-servicii sociale 

 

FUNDATIA „ SF, IMPARATI 

CONSTANTIN SI ELENA” 

 
Str.. Bucegi, nr. 21, Focsani 

 

Mocanu Tela – presedinte 

Tel/fax/e- mail: 0237/22595 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

 

ASOCIAŢIA PROMOTORILOR 

DEZVOLTĂRII LOCALE 

Str. Popa Şapcă nr.1,ap.1 

Focşani; 

Punct  de   lucru   –   str.   Fulger 

nr14,ap.1,Focşani telefon/fax 

0237210545 

 

 
Balica Violeta – director executiv 

 

 

-asistenta sociala 

-servicii sociale 

 

 
 

Judetul 
Nr. unit.  

UNITATI DE ASISTENTA MEDICO- SOCIALA 

 

VRANCEA 
 

1 
 

Consiliul Judetean Vrancea - Unitatea de asistenta medico-sociala - Odobesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

 

42. MUNICIPIUL BUCUREȘTI 
 

 
Judetul 

 

Denumirea organizatiei 

neguvernamentale 

 

Sediul, Telefon/fax 
Numele si 

prenumele 

presedintelui 

 
Servicii acreditate 

 
Observatii 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Municipiul 

Bucuresti 

 

ASOCIATIA 

"CRISTIAN FAITH" 

 
str. Zorilor nr. 29, sector 5 

 
- 

  

 

nu a solicitat acreditare ca 

furnizor de servicii sociale 
 
ASOCIATIA "FDP" 

 
str. Stefan cel Mare nr. 10, sector 2 

 
- 

  
nu a solicitat acreditare ca 

furnizor de servicii sociale 
 

ASOCIATIA "PRO 

FEMEIA" 

 

aleea Ilia nr. 1, bl. 58A, ap. 16, 

sector 2 

 
- 

  
nu a solicitat acreditare ca 

furnizor de servicii sociale 
 
 

FUNDATIA "CRUCEA 

ALB-GALBENA" 

 

Splaiul Independentei nr. 

169, sector 5 

tel 021.315.12.76 fax 

021.315.12.56 

 
 

De Conink 

Daniel 

- asistenta medicala si ingrijire;  
- consiliere psiho-socio-medicala; 
- asistenta paleativa; 
- suport material; 
- transport. 

 

 
 
 
 

ASOCIATIA 

UMANITARA 

"EQUILIBRE" 

 
 
 

Centrul social pentru persoane 

varstnice - 

str. Lt. av. Ion Garofeanu 

nr. 17, sector 5 tel/fax 

021.411.97.29 

 

 
 
 
 

Rodica 

Caciula 

- socializare si petrecere a timpului 

liber; - consiliere psihologica; 

- asistenta medicala si ingrijire; 

- asistenta paleativa; 
- menaj la domiciliu; 
- suport material; 

- servirea mesei; 

- transport; 
- ingrijire personala (spalatorie, 
calcatorie). 



   
 

 

 

 

 
 

FUNDATIA DE 

INGRIJIRI 

COMUNITARE 

 
 

str. Vatra Dornei nr. 1, 

sector 4 

tel/fax 021.232.41.98 

 

 
 

Vladu 

Valentin 

  
 
 
 

acreditare expirata din data de 

27.10.2008; nu a solicitat alta 

acreditare 

  

 
 
 
 
 
 

ASOCIATIA 

"SFANTUL STELIAN" 

 

 
 
 
 

Centrul de servicii sociale "Sf. 

Stelian" - str. Nasaud nr. 2, 

sector 5 

tel 021.335.98.80 fax 

021.336.19.14 

 
 
 
 
 
 

 
Dragoi Irina 

- identificarea nevoilor sociale 

individuale si familiale ale 

beneficiarilor; 

 

- informarea beneficiarilor asupra 

drepturilor si obligatiilor lor; 

- consiliere sociala; 

- mediere sociala; 

- consiliere psihologica; 

- servicii de ingrijire social-medicala; 

- servicii de imbunatatirea confortului 

habitual; 
- suport material. 

FUNDATIA 

MEDICALA 

AMERICANA "DR. 

ACARU" 

 

 

str. Roma nr. 2, ap. 1, sector 1 

 

 

Acaru Dan 

  

ultima adresa cunsocuta de 

institutia noastra in luna august 

2005; nu a solicitat acreditare ca 

furnizor de servicii sociale 

 


