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Federatia Nationala “OMENIA” a luat fiinta in anul 1990, prin hotarare 
comuna a mai multor CARP-uri din tara, iar azi, dupa  aniversarea a 
doua decenii de existenta, numara peste 140 de filiale, cu aproape 1,5 
milioane de membri in toata tara. 

Federatia are organe de conducere legal alese iar rolul 
sau este de consultare si reprezentare a membrilor sai 
in raporturile cu autoritatile nationale sau locale. 

Federatia nu urmareste obtinerea de profituri. 
Scopul acesteia este bunastarea membrilor sai. 
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Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor (CARP) - functioneaza inca din 
anul 1924, iar numarul acestora a crescut constant, la aceasta data fiind 

peste  190 de astfel de asociatii, cu circa 1, 6 milioane de membri 
 

In prezent, activitatea caselor de ajutor reciproc ale 
pensionarilor este reglementata prin Legea 540 din 2002, 

Legea 246/2005 – cu privire la asociatii si fundatii si Legea 502 
din 17.11.2004 privind asociatiile pensionarilor. 
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  -Sunt  asociatii de tip ONG, apolitice, cu personalitate juridica; 
  - au fost infiintate prin asociere voluntara cu scopul de a 
satisface o nevoie sociala – accesul la resurse financiare, altele 
decat cele din sistemul bancar, inaccesibile; 
  - au autonomie decizionala, fiind conduse de adunarea 
generala, singura in masura sa decida cu privire la statut, 
buget, organe de conducere, strategie etc.; 
   - se respecta principiul democratiei:  « un om, un vot »; 
  - nu urmaresc obtinerea de profit, veniturile obtinute fiind 
folosite in sustinerea membrilor sau in dezvoltarea asociatiei; 
   - desfasoara activitati economice, cu si in folosul membrilor 
 . – retribuirea membrilor «lucratori » corelata cu eficienta 
muncii nu cu aportul de capital.  
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DISTRIBUTIA  C.A.R.P. IN TERITORIU 



  activitatea  de baza: acordarea de credite persoanelor de varsta a treia,  considerate 

neeligibile pe piata bancara si prestarea unor servicii  de asemenea in folosul 
varstnicilor:  

 Activitati productive secundare: prestarea de servicii dedicate nevoilor persoanelor de 
varsta a treia: 

 reparatii imbracaminte si incaltaminte 

 reparatii aparatura electrocasnica si instalatii electrice ; 

 lucrari de zidarie, zugraveli, vopsitorie etc.; 

 executarea unor lucrari de lacatuserie si tamplarie; 

 confectionare de sicrie si accesorii funerare; 

 frizerie si coafura; 

 magazin social 

 activitati turistice si de agrement; 

 Servicii sociale (centru de servicii si ingrijire la domiciliul  

persoanelor varstnice, centru de zi etc.) 

(Furnizor de servicii sociale acreditat de M.M.F.P.S.) 

2.  ACTIVITATI DE ECONOMIE SOCIALA IN CADRUL C.A.R.P. 
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In conformitate cu prevederile 
legale si statutare, CARP-urile din 
Romania pot desfasura diferite 
activitati cu caracter de economie 
sociala: ateliere de prestari servicii 
(croitorie, tamplarie, lacatuserie), 
frizerie, coafura, turistice, de 
consiliere, medicale si altele. 
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3. ECONOMIA SOCIALA  IN 
FOLOSUL PENSIONARILOR 
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Prestarile de 
servicii se asigura, 

de regula,  de 
catre  membri 

pensionari, inclusiv 
dintre cei cu 
probleme de 
handicap. 
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Serviciile prestate nu urmaresc 
obtinerea de profit:  - se urmareste 
asigurarea unei protectii sociale prin 
practicarea de preturi mai mici decat 

cele de pe piata; 
- se ofera pensionarilor conditii 

pentru a-si pune in practica 
abilitatile deprinse de-a lungul 
carierei si a le utiliza in folosul 

celorlalti membri. 

3.ECONOMIA SOCIALA  IN FOLOSUL 
PENSIONARILOR 
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Se doreste ca statul sa sustina mai mult  prestarile de servicii 
desfasurate de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor in 
folosul persoanelor de varsta a treia, inclusiv prin  facilitati 

fiscale care sa incurajeze dezvoltarea proiectelor de 
economie sociala care utilizeaza forta de munca din randul 

pensionarilor.  
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Spre exemplu, la nivel federatie,  sunt peste 2000 de pensionari care sunt 
implicati in prestarea de servicii sociale in folosul pensionarilor. Pentru acestia, 
care deja au platit taxe si impozite la stat,  se incaseaza anual echivalentul a peste 
2.000.000 euro impozite. 
 
Daca cei 2 mil. euro ar fi constituiti intr-un fond special pe care sa-l putem ulterior 
accesa pentru proiecte destinate persoanelor de varsta a treia, s-ar oferi sansa ca 
tot mai multi pensionari sa fie implicati in astfel de proiecte si sa-si puna in valoare 
competentele, pentru a preveni izolarea sociala a acestora.  
 
Pensionarii, in special cei din zonele orasenesti, constituie o categorie sociala 
defavorizata, expusa riscului de excluziune sociala, de marginalizare si izolare iar 
proiectele propuse de casele de ajutor reciproc ale pensionarilor pot constitui 
surse de imbunatatire a acestei situatii. 
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3. ECONOMIA SOCIALA  IN FOLOSUL PENSIONARILOR  

Spre ex. un numar de 150 persoane de varsta a treia din Bucuresti si 
localitatile limitrofe beneficiaza  gratuit de servicii si ingrijiri la domiciliu: 

asistenta sociala; 
asistenta medicala; 
asistenta juridica ; 
pachete cu alimente si materiale igienico-sanitare; 
socializare, consiliere, terapii ocupationale si alte activitat.i  
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 Federatia Nationala OMENIA a Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din Romania a inteles de la inceput ca promovarea 
conceptului  de economie sociala in cadrul asociatiilor pe care le 
reprezinta constituie un raspuns la nevoia de protectie a membrilor sai, 
ajuta la intarirea coeziunii si sustine ideea unei noi mentalitati privind 
incluziunea sociala a categoriilor defavorizate. 
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Participarea constructiva la lucrarile comisiei de 
elaborare a noii legi a pensiilor 

Participarea la sedintele Consiliilor Judetene ale 
Persoanelor Varstnice si ale Comitetelor de Dialog 
Civic din cadrul prefecturilor  pentru problemele 
persoanelor varstnice 

Participarea la manifestarile specifice ONG-urilor 

4. ECONOMIA SOCIALA - PRIORITATI PENTRU C.A.R.P. 
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exemple 

• Casa rezidentiala, cantina sociala – CARP Arad 

• Centru social – CARP Deva 

• Centru de zi - CARP Omenia Bucuresti 

• Centru de prestari servicii - CARP Deva 

• Case mortuare –  CARP Falticeni 

• Case de odihna si recuperare – CARP Omenia 
Bucuresti, CARP Speranta Pucioasa, CARP 
Timisoara 

  4. ECONOMIA SOCIALA- PRIORITATI PENTRU C.A.R.P. 
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Gheorghe CHIOARU - PRESEDINTE 

Site FNO:  www.fn-omenia.ro 

Site CARP OMENIA: www. carp-omenia.ro 

Adrese de e-mail: secretariat@fn-omenia.ro 

                 carpomenia@yahoo.com 

   VA MULTUMIM PENTRU ATENTIE! 

DATE DE CONTACT 
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