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S-a solicitat atestarea prezentului înscris

ACTUL CONSTITUTIV şi STATUTUL
Asociaţiei Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

“OMENIA” Bucureşti
Actualizat conform ședinței Adunării Generale a Reprezentanților Membrilor

din data de 10.03.2018

CAPITOLUL I
Date generale

1. Statutul juridic
Art.1. Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA” Bucureşti a

luat fiinţă la data de 22 iulie 1997 prin hotărârea Adunării Generale care a aprobat
Statutul de funcţionare al acesteia; este o organizatie obştească şi de binefacere, prin
asocierea voluntară a pensionarilor, persoană juridică de drept privat, cu scop de caritate,
neguvernamentală, apolitică, non profit, de întrajutorare mutuală şi de protecţie socială,
constituită potrivit prevederilor Legii nr. 540 din 27 septembrie 2002 privind casele de
ajutor reciproc ale pensionarilor şi Legii nr. 502 din 17 noiembrie 2004 privind asociaţiile
pensionarilor, pe principiul asociatiilor prevazut in Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30
ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată prin Legea nr. 246 din 18 iulie
2005.

Art.2. Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA” Bucureşti se
poate afilia la federaţii sau organizaţii cu caracter social, înfiinţate legal, atât în ţară cât şi
în străinătate, dacă afilierea este în interesul membrilor săi şi cu respectarea legislaţiei din
România.

Art.3.  Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA” Bucureşti îşi
desfăşoară activitatea pe baza actelor normative în vigoare, cu privire la asociaţiile de
pensionari şi la casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, precum şi a regulamentelor şi
normelor interne, aprobate de către Consiliul Director.

2. Denumirea
Art.4. Denumirea este Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

“OMENIA” Bucureşti (C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti), în baza dovezii
disponibilităţii denumirii nr. 80586/01.02.2010, eliberată de Ministerul de Justiţie.

3. Sediul
Art.5. Sediul social al Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti este în str.

Amurgului nr. 53, Sector 5, Bucureşti. Acest sediu poate fi schimbat în alt loc, în funcţie
de necesităţi, Asociaţia putând deţine mai multe sedii (imobile) pentru desfăşurarea
activităţilor sale.

4. Durata
Art.6. Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti se constituie pe perioadă

nedeterminată. Ea începe să funcţioneze din momentul dobândirii personalităţii juridice,
la organele jurisdicţionale.
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5. Patrimoniu
Art.7. (1) La înfiinţare, Asociaţia preia integral patrimoniul C.A.R.P. 6 Sector 5, pe

baza bilanţului financiar-contabil încheiat la 31 decembrie 1996.
(2) Patrimoniul Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti poate fi majorat prin

donaţii materiale sau financiare de orice fel, sponsorizări, investiţii, precum şi prin orice
alte venituri realizate din activităţi statutare, în deplină concordanţă cu scopul şi obiectul
ei de activitate.

(3) Toate fondurile Asociaţiei vor fi folosite pentru menţinerea activităţilor
statutare, potrivit scopului ei social, de ajutor reciproc, de întrajutorare mutuală şi de
protecţie socială a membrilor săi.

CAPITOLUL II
Scopul şi obiectul de activitate ale

Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti

Art.8. Scopul Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti este ajutorarea financiară,
materială şi spirituală a membrilor săi, prin asigurarea unor facilităţi şi apărarea
drepturilor acestora la un trai decent, prevăzute în legislaţia naţională şi convenţiile
internaţionale la care România este parte.

Art.9. (1) Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti are ca obiectiv principal
sprijinirea materială şi social-culturală a membrilor săi, (cod CAEN: 9499 – Activitati ale
altor organizatii n.c.a.), astfel:

a) acordă împrumuturi rambursabile cu dobânzi mici;
b) acordă ajutoare băneşti şi materiale nerambursabile;
c) organizează pentru membrii săi şi familiile acestora diferite activităţi culturale,
artistice, de agrement, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
d) organizează prestarea unor servicii şi executarea de lucrări contra cost, la preţuri
reduse, pentru membrii Asociaţiei şi membrii de familie ai acestora, folosind, de
regulă, munca unor pensionari, membri ai Casei. Diversitatea acestora se hotărăşte
de către Consiliul Director, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, în raport
cu nevoile membrilor, iar tarifele percepute şi plata meseriaşilor se vor stabili prin
reglementări sau dispoziţii specifice fiecărei activităţi;
e) organizează magazine si puncte de distributie pentru desfacerea de produse
alimentare si de alta natura la preturi de achiziţie;
f) administrează case de odihnă şi tratament;
g) organizează centre de zi pentru bătrâni, cu funcţionalitati multiple, pentru
petrecerea timpului liber şi asigurarea unei îmbătrâniri active.
h) asigură contra cost, la preţuri reduse, pentru membrii decedaţi, sicriu, lenjerie
pentru echipare sicriu, cruce şi transport;
i) desfăşoara orice alte activităţi economice directe specifice economiei sociale,
dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al
Asociaţiei;
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j) organizează activităţi de asistenţă socială şi medicală şi de îngrijire la domiciliu
pentru persoane vârstnice nedeplasabile sau greu deplasabile, protrivit legislaţiei în
vigoare.
k) asigură servicii de distribuire a ajutoarelor de deces, a biletelor de odihnă şi
tratament preluate de la operatorii de stat sau privaţi, potrivit legislaţiei în vigoare.
(2) Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti militează prin mijloace specifice de

manifestare legală (negocierile, petiţia, protestul, mitingul, demonstraţia) pentru un nivel
de viaţă corespunzător asigurării sănătăţii şi bunăstării membrilor săi (hrană,
îmbrăcăminte, condiţii de locuit, asigurare de bătrâneţe).

(3) Potrivit prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia sociala, Asociatia
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “OMENIA” Bucuresti poate fi intreprindere
sociala, actionand in domeniul economiei sociale care reprezinta ansamblul activitatilor
organizate independent de sectorul public, al caror scop este sa serveasca interesul
general, interesele unei colectivitati si/sau interesele personale nepatrimoniale, prin
cresterea gradului de ocupare a persoanelor apartinand grupului vulnerabil si/sau
producerea si furnizarea de bunuri, prestarea de servicii si/sau executia de lucrari.

(4) Asociatia C.A.R.P. “OMENIA” adera la principiile economiei sociale astfel:
a) prioritate acordata individului si obiectivelor sociale fata de cresterea profitului;
b)solidaritate si responsabilitate colectiva;
c) convergenta dintre interesele membrilor asociati si interesul general si/sau interesele
unei colectivitati;
d) control democratic al membrilor, exercitat asupra activitatilor desfasurate;
e) caracter voluntar si liberal al asocierii in forme de organizare specifice domeniului
economiei sociale;
f) personalitate juridica distincta, autonomie de gestiune si independenta fata de
autoritatile publice;
g) alocarea celei mai mari parti a profitului / excedentului financiar pentru atingerea
obiectivelor de interes general, ale unei colectivitati sau in interes personal nepatrimonial
al membrilor.

(5) Asociatia C.A.R.P. “OMENIA” respecta criteriile privind intreprinderea sociala
dupa cum urmeaza:
a) actioneaza in scop social si/sau in interesul general al comunitatii;
b) aloca minimum 90% din profitul realizat scopului social si rezervei statutare;
c) se obliga sa transmita bunurile ramase in urma lichidarii catre una sau mai multe
intreprinderi sociale;
d) aplica principiul echitatii sociale fata de angajati, asigurand niveluri de salarizare
echitabile, intre care nu pot exista diferente care sa depaseasca raportul de 1 la 8.

CAPITOLUL III
Cu privire la membrii

Asociaţiei  C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti

Art.10. (1) Pot fi membri asociaţi ai Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti:
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a) pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin şi de
sectorele şi judetele în care aceştia îşi au domiciliul;

b) beneficiarii de ajutor social;
c) membrii de familie – sot, soţie, precum şi copiii majori incapabili de muncă,

aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social – membri ai
Asociaţiei.

(2) Membrii asociaţi sunt persoanele înscrise în asociaţie şi validate de Adunarea
Generală.

(3) Membrii asociaţi care nu îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 10 (1) din
motive neimputabile lor, rămân membri simpatizanți.

(4) Asociaţia acordă titlul de membru de onoare persoanelor fizice şi partener de
onoare persoanelor juridice care aduc o contribuţie deosebită la dezvoltarea şi
desfăşurarea programelor acesteia.

(5) Asociaţia primeşte ca membri simpatizanți şi voluntari, persoane fizice care
desfăşoară activităţi în sprijinul acesteia, dar nu îndeplinesc condiţiile de a deveni
membri asociati.

(6) Criteriile pentru acordarea calitatii de membru de onoare, partener de
onoare, membru simpatizant şi voluntar se stabilesc de către Consiliul Director.

Art.11. (1) Primirea în asociaţie, retragerea şi transferul de membri se aprobă de
către preşedintele Consiliului Director, pe bază de cerere individuală. După validarea
acestora de către Adunarea Generală, membrii primiţi ori transferaţi de la alta asociatie,
devin membri asociaţi. Pierderea calităţii de membru asociat, ca urmare a aprobării de
către preşedinte a retragerii, transferului sau a excluderii din asociaţie, se validează la
prima adunare generală.

(2) La intrarea în Asociatie, noii membri plătesc o taxă de înscriere în cuantumul
stabilit de către Consiliul Director.

(3) Cei care se transferă de la altă casă de ajutor reciproc a pensionarilor, împreună
cu suma cotizaţiilor depuse, nu plătesc taxa de înscriere şi îşi păstrează vechimea în
C.A.R.P. Membrii care se transferă la altă casa de ajutor reciproc a pensionarilor primesc
numai suma cotizaţiilor depuse, iar contribuţia depusă nu se restituie.

Art.12. (1) Drepturile membrilor asociaţi sunt:
a) să participe personal sau prin reprezentanţi, cu respectarea criteriilor de

eligibilitate prevăzute la art. 16(2), la adunările generale, la dezbateri şi la luarea
hotărârilor;

b) să aleagă şi să fie aleşi în Consiliul Director sau în Comisia de Cenzori;
c) să beneficieze, în condiţiile stabilite de prezentul statut şi de reglementările

interne, de împrumuturi, ajutoare de deces şi ajutoare băneşti nerambursabile;
d) să li se restituie, potrivit reglementărilor interne, sume din cotizaţie;
e) să beneficieze de prestări de servicii la tarife reduse, de produse alimentare şi

medicamente, la preţuri de achiziţie, prin punctele de distribuţie si magazinele proprii;
f) să beneficieze de consultaţii şi asistenţă medicală oferite gratuit sau cu tarife

modice;
g) să participe la activităţile de economie socială desfăşurate de asociaţie;
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h) să participe la activităţile de socializare din cadrul centrului de zi, la alte
activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement organizate de asociaţie;

i) să beneficieze de consultanţă juridică şi consiliere psihologică gratuit, acordate
de personalul propriu;

j) să fie recompensaţi cu mulţumiri scrise, diplome de onoare, de excelenţă,
aniversare, plachete, medalii aniversare, jubiliare, obiecte simbolice.

Art.13. (1) Obligaţiile membrilor Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti sunt:
a) să respecte întocmai prevederile Statutului, hotărârile Adunărilor Generale şi

deciziile Consiliului Director şi să contribuie la îndeplinirea acestora;
b) să-şi achite obligaţiile băneşti faţă de Asociaţie, reprezentând cotizaţiile,

contribuţiile, restituirea împrumuturilor, precum şi alte datorii. Neachitarea la timp a
acestor obligaţii atrage după sine pierderea unor drepturi sau plata unor penalităţi,
stabilite de Consiliul Director;

c) să nu manifeste o atitudine potrivnică intereselor Asociaţiei sau să comită acte
de indisciplină care dăunează activităţii acesteia;

d) să comunice Asociaţiei, în termen de cel mult 30 de zile, modificările survenite
în cuantumul pensiei, al venitului net sau al ajutorului social, precum şi schimbarea
domiciliului;

(2) Pentru neîndeplinirea obligaţiilor statutare, Consiliul Director poate aplica
următoarele sancţiuni pentru membrii Asociaţiei: mustrare verbală, avertisment scris,
excludere. Pentru avertismentul scris şi excludere se întocmesc referate pe baza
cercetărilor efectuate de membrii Consiliului Director sau alte persoane cu funcţii
executive de conducere.

(3) Modul de acordare a recompenselor şi aplicare a sancţiunilor pentru membrii
Asociaţiei se stabilesc prin regulament şi se consemnează în registre de evidenţă.

Art.14. (1) Membrii Asociatiei plătesc cotizaţii şi contribuţii lunare stabilite de
către Consiliul Director, astfel:

a) membrii beneficiari de pensii, ajutoare sociale sau alte venituri, plătesc cotizaţia
lunară minimă ca procent din cuantumul acestora;

b) ceilalţi membri, fără venit personal, plătesc o cotizaţie lunară minimă stabilită
de către Consiliul Director;

c) benevol, contribuţia minimă obligatorie poate fi majorată, facilitând mărirea
împrumuturilor acordate fără girant precum şi valoarea ajutorului de deces.

(2) Grila ajutorului de deces, se stabileşte de către Consiliul Director, în funcţie de
vechimea membrilor şi situaţia financiară a Asociaţiei.

Art.15. (1) Calitatea de membru al Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti
încetează în următoarele situaţii:

a) la cererea scrisă de retragere din Asociaţie a celui în cauză;
b) prin excludere, conform situaţiilor prevăzute la art.13(2), pentru neplata

cotizaţiei sau contribuţiei lunare mai mult de douăsprezece luni consecutive, pentru
atitudine potrivnică intereselor Asociaţiei sau ca urmare a comiterii unor acte de
indisciplină care dăunează activităţii acesteia. Excluderea se aprobă de către Consiliul
Director pe baza referatului întocmit pentru justificarea propunerii şi se validează de
prima Adunare Generală;
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c) prin transfer;
d) prin deces.
(2) La încetarea, indiferent de motive, a calităţii de membru al Asociaţiei C.A.R.P.

“OMENIA” Bucureşti, sumele depuse cu titlu de cotizaţii lunare se restituie, după caz,
titularului, persoanelor stabilite de acesta sau moştenitorilor săi legali. Restituirea
cotizaţiilor se poate face în termen de maxim trei ani de la data încetării calităţii de
membru.

(3) Contribuţiile lunare nu se restituie, întrucat din acestea se constituie şi se
acordă ajutoarele sociale (de deces, ajutoare nerambursabile etc).

CAPITOLUL IV
Cu privire la organele de conducere ale Asociaţiei

Art.16. (1) Organele de conducere ale Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti
sunt:

-Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor  Asociaţiei C.A.R.P.
“OMENIA” Bucureşti, ca organ suprem;
-Consiliul Director, ca organ executiv.
(2) Numărul reprezentantilor desemnaţi de membri la Adunarea Generală se

stabileşte în proporţie de un participant la 500 de membri. Alegerea reprezentanţilor se va
face prin vot deschis în adunări organizate pe localităţi şi zone ale municipiului
Bucureşti, de şefii de sucursale şi casierii zonali, sub îndrumarea membrilor Consiliului
Director, în perioada premergătoare adunării generale. Adunările pentru desemnarea
reprezentanţilor sunt legal constituite dacă sunt prezenţi jumătate plus unu din numărul
membrilor asociaţi convocaţi. În cazul în care nu se întruneşte numărul de membri, în
termen de 10 zile adunarea se convoacă din nou şi alegerea va avea loc indiferent de
numărul celor prezenţi. Pentru a fi desemnaţi, reprezentanţii vor îndeplini următoarele
condiţii: o vechime de minim 2 ani ca membru; contribuţia, cotizaţia şi ratele la
împrumut achitate la zi; să fi contribuit la dezvoltarea asociaţiei.

(3) Consiliul Director verifică procesele-verbale, listele cu semnături, îndeplinirea
criteriilor de către reprezentanţi şi confirmă validitatea acestora.

(4) Adunarea Generală se convoacă cu cel puţin 20 de zile înainte de data
desfăşurării. Informarea membrilor asociaţi privind data, scopul şi locul desfăşurării se
face prin afişare la sediul asociaţiei şi prin cel puţin o publicaţie cotidiană.

(5) Adunarea Generală este legal constituită dacă sunt prezenti jumătate plus unu
din numarul reprezentanţilor desemnaţi. În cazul în care la prima adunare nu sunt prezenţi
cel puţin jumătate plus unu din numărul reprezentanţilor, Adunarea Generală se amână şi
se convoacă din nou în termen de 30 zile, când aceasta va avea loc indiferent de numărul
reprezentanţilor prezenţi.

(6) Adunarea Generală ia hotărâri valabile cu majoritatea simplă a voturilor din
numărul celor prezenţi, cu excepţia celor prevăzute la art.19, alin.(1) privind alegerea
preşedintelui. În caz de balotaj alegerile se repetă.

(7) Materialele ce se vor discuta în Adunarea Generală vor fi aduse la cunoştinţa
membrilor Asociaţiei, la sediul acesteia spre consultare, cu cel puţin 10 zile înainte de
data desfăşurării.
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(8) Consiliul Director poartă întreaga răspundere pentru pregătirea şi desfăşurarea
Adunării Generale şi participă de drept, împreună cu Comisia de Cenzori, la aceasta.

(9) Adunarea Generală Ordinară a Reprezentanţilor Membrilor Asociaţiei C.A.R.P.
“OMENIA” Bucureşti, se convoacă anual, iar Adunarea Generală Extraordinară – ori de
câte ori este nevoie.

Art.17. - Adunarea Generală are următoarele atribuţii:
a) stabileşte strategia şi obiectivele generale ale asociaţiei;
b) adoptă şi modifică Statutul Asociaţiei;
c) stabileşte numărul membrilor Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori;
d) alege, o dată la cinci ani, fără a depăși cu mai mult de 6 luni durata mandatului,
în mod individual pe:

-preşedintele Consiliului Director;
-ceilalţi membri ai Consiliului Director;
-preşedintele Comisiei de Cenzori şi membrii acesteia.

e) revocă membrii Consiliului Director şi ai Comisiei de Cenzori în caz de
incompatibilitate, pentru neîndeplinirea principalelor atribuţii sau pentru probleme grave
de sănătate care împiedică în mod vădit îndeplinirea atribuţiunilor. Revocarea din funcţie
poate fi precedată de suspendarea acestora.

f) analizează şi aprobă darea de seamă privind activitatea Consiliului Director,
raportul Administratorului, raportul Comisiei de Cenzori, bilanţul contabil, bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul expirat şi pe anul în curs, programele asociaţiei şi
repartizarea excedentului pentru anul expirat;

g) la propunerea Consiliului Director, aprobă categoriile de personal şi fondurile
din care se efectuează remunerarea acestuia;

h) rezolvă contestaţiile împotriva deciziilor Consiliului Director; aprobă
propunerile Consiliului Director privind modificarea, completarea sau anularea unor
prevederi ale statutului făcute în intervalul dintre două adunări generale;

i) împuterniceşte Consiliul Director ca, între adunările generale, sa ia toate
măsurile ce se impun pentru buna desfăşurare a activităţii şi pentru respectarea
dispoziţiilor legale în vigoare, despre care se va raporta la prima adunare generală.

j) aprobă înfiinţarea de filiale cu personalitate juridică şi de sucursale fără
personalitate juridică, în Municipiul Bucureşti şi în alte localităţi.

k) aprobă diminuarea fondului social, cu până la 30 %, pe perioade limitate
(maximum 5 ani), pentru angajarea unor investiţii în scopul dezvoltării sistemului de
proţectie socială a membrilor Asociaţiei.

l) aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei
bunurilor rămase după lichidare.

Art.18. (1) Consiliul Director este organul executiv de conducere a Asociaţiei.
Acesta răspunde în faţa Adunării Generale pentru activitatea desfăşurata şi ia măsuri
pentru respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi ale statutului asociaţiei privind
administrarea mijloacelor materiale şi băneşti de către personalul încadrat. Deciziile
acestuia sunt valabile cu majoritatea simplă de voturi. Consiliul Director este format
dintr-un numar de 5 membri, aleşi de Adunarea Generală.
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(2) Pentru a putea fi aleşi, aceştia vor îndeplini următoarele condiţii: să fie
pensionari cu decizii definitive, cu o vechime în asociaţie de cel puţin 5 ani, să aibă studii
superioare, să fie exemple de moralitate în rândul membrilor asociaţiei, să nu aibă
afecţiuni neuropsihice si să fi desfăşurat activităţi economico-financiare, administrative,
sociale, culturale sau artistice în cadrul asociaţiei. De asemenea, să nu fie salariati,
asociaţi, administratori, membri în consiliul de administraţie al unor societăţi comerciale
de stat sau private, instituţii financiare, bancare sau nebancare, precum şi în conducerea
altor organizaţii neguvernamentale cu acelaşi obiect de activitate, în vederea evitării
conflictului de interese.

(3) În caz de descompletare, la propunerea preşedintelui, Consiliul Director poate
coopta noi membri, dintre asociaţii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 18(2),
urmând ca aceştia să fie validaţi la prima Adunare Generală a Reprezentanţilor.

(4) Consiliul Director are următoarele atribuţii:
a) asigură respectarea Statutului şi aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării

Generale;
b) convoacă Adunarea Generală a Reprezentanţilor Membrilor Asociaţiei;
c) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe anul anterior, executarea

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi
cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;

d) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
e) elaborează şi aprobă organigrama şi statul de funcţiuni al Asociaţiei C.A.R.P.

“OMENIA” Bucureşti, atribuţiile angajaţilor din fişele posturilor, conform legislaţiei în
vigoare şi stabileşte cuantumul salariilor personalului încadrat, indemnizaţiile băneşti
lunare pentru organele alese precum şi fondurile din care se efectuază remunerarea şi
premierea acestora;

f) organizează încasarea cotizaţiilor, contribuţiilor, ratelor la împrumuturi şi
stabileşte categoriile de dobânzi precum şi nivelul acestora;

g) acordă recompense, dispune sancţiuni membrilor şi soluţionează contestaţiile
privind sancţiunile disciplinare şi celelalte măsuri dispuse de Preşedinte pentru personalul
Asociaţiei;

h) ia măsuri de recuperare a pagubelor constatate în dauna Asociaţiei şi decide
decăderile din drepturi şi excluderile de membri;

i) se întruneşte o dată pe săptămână sau ori de cate ori este nevoie şi rezolvă orice
alte probleme privind activitatea curentă a Asociaţiei;

j) colaborează cu celelalte consilii directoare ale C.A.R.P.-urilor, cu organizaţii
neguvernamentale sau alte asociaţii sau fundaţii, în scopul generalizării experienţei
pozitive şi pentru organizarea unor acţiuni comune în folosul pensionarilor.

k) elaborează cereri şi programe de finanţare în baza unor proiecte distincte şi le
trasmite potenţialilor sponsori;

l) organizează activităţi şi servicii, altele decât cele prevăzute prin scopul principal,
în mod deosebit specifice economiei sociale, în vederea îmbunătăţirii protecţiei sociale a
membrilor Asociaţiei;

m) aprobă contractele de sponsorizare, donaţii, colaborare etc. şi hotărăşte modul
de folosire a fondurilor şi bunurilor primite;
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n) înfiinţează sucursale în Municipiul Bucureşti şi în alte localităţi, care se supun
validării la prima Adunare Generală a Reprezentantilor Membrilor Asociatiei.

o) aprobă schimbarea sediului asociaţiei şi înfiinţarea de noi sedii;
(5) În scopul îndeplinirii atribuţiunilor, elaborează planuri, programe şi strategii

pentru dezvoltarea asociaţiei, regulamente, metodologii, proceduri şi instrucţiuni de
lucru, norme şi standarde de calitate, liste de preţuri şi tarife pentru vânzarea de produse
şi prestarea de servicii, dări de seamă, analize şi informări privind evaluarea activităţii,
emite decizii de punere în aplicare a prevederilor legale, statutare şi a reglementărilor
interne.

Art.19.  (1) Presedintele Consiliului Director este si Presedintele Asociatiei C.A.R.P.
“OMENIA” Bucuresti si reprezinta Asociatia in raporturile cu persoanele fizice si juridice.
Pentru a fi ales, este necesar sa fi fost membru in Consiliul Director cel putin un mandat
sau sa fi detinut o funcţie executivă de conducere în cadrul asociaţiei timp de minim 5
ani şi să îndeplinească condiţiile prevăzute la art.18. În caz de indisponibilitate (din
motiv de boală) a Preşedintelui, Consiliul Director va fi condus de un inlocuitor
desemnat din rândul membrilor acestuia, până la prima Adunare Generală. Preşedintele
poate fi revocat din funcţie, la propunerea Consiliului Director, numai de Adunarea
Generală, cu o majoritate de voturi de 2/3 din numărul participanţilor cu drept de vot.

(2) Preşedintele asigură conducerea Asociaţiei în rezolvarea tuturor problemelor
curente ale acesteia, în baza prevederilor statutului, precum şi a deciziilor Consiliului
Director, răspunzând pentru activitatea sa în faţa Consiliului Director şi a Adunării
Generale.

(3) După alegerea preşedintelui Consiliului Director de către Adunarea Generală,
pe durata mandatului acestuia, în condiţiile prevederilor legilor în vigoare, persoana
care îndeplineşte funcţia de Preşedinte al Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA”  Bucureşti poate
fi încadrată cu contract individual de muncă.

(4) Preşedintele asociaţiei dă dispoziţii pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării
Generale şi ale Consiliului Director, emite decizii privind numirile, eliberările şi
demiterile în şi din funcţii, acordă recompense şi sancţiuni conform prevederilor legale şi
reglementărilor interne.

(5) În exercitarea competenţelor sale, preşedintele are următoarele atribuţii:
a) organizează şi coordonează întrega activitate a membrilor Consiliului Director,

convoacă în timp util şi conduce şedintele Consiliului Director;
b) coordonează şi controlează activitatea personalului salariat în îndeplinirea

atribuţiilor prevăzute în fisa postului;
c) răspunde de organizarea şi ţinerea evidenţei contabile, a întocmirii situaţiilor

financiare, a efectuării inventarierilor la sfârşit de an, precum şi de predarea-primirea
gestiunilor în cazul persoanelor angajate cu atribuţiuni gestionare;

d) aprobă, cererile de înscriere, de retragere şi transfer;
e) aprobă, ajutoarele pentru decese, compensaţiile pentru biletele de tratament şi

spitalizare;
f) aprobă ajutoarele nerambursabile;
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g) asigură condiţiile necesare de muncă personalului salariat, respectarea normelor
de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire a incendiilor, de păstrare şi manipulare a
documentelor şi arhivarea acestora;

h) asigură condiţiile necesare pentru exercitarea controlului financiar preventiv şi
controlului operativ curent de către contabilul şef;

i) pune la dispoziţia comisiei de cenzori documentele solicitate şi asigură condiţiile
necesare pentru exercitarea controlului financiar intern; ia măsurile necesare pentru
valorificarea rezultatelor controlului şi eliminarea neregulilor constatate;

j) urmăreşte modul de rezolvare a cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor;
k) dispune înştiinţarea membrilor care au contractat împrumuturi, sunt în poziţia de

“rău platnici” şi dispune măsuri de recuperare a debitelor;
l) ia măsuri pentru organizarea colaborării cu celelalte C.A.R.P.-uri, cu asociaţii şi

fundaţii din ţară şi străinătate, pentru desfăşurarea de acţiuni comune în folosul
pensionarilor;

m) iniţiază acţiuni pentru identificarea de noi surse de finanţare, de sponsori şi
donatori;

n) urmăreşte dezvoltarea activităţilor specifice economiei sociale din asociaţie, care
crează locuri de muncă pentru vârstnici şi venituri ce pot fi reinvestite.

(6) Atribuţiile celorlalţi membri ai Consiliului Director se stabilesc prin
regulamentul intern de funcţionare al consiliului.

Art.20. (1) Comisia de Cenzori, aleasă de Adunarea Generală, este organul de
control financiar intern, care răspunde în faţa Adunării Generale a Reprezentanţilor
Membrilor Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti, de verificarea întregii activităţi
economico-financiare a asociaţiei. Ea este formată din 3 membri. Pentru a fi aleşi, este
necesar ca aceştia să fie pensionari, să aibă studii de specialitate şi să fi desfăşurat
activitate în domeniul economico-financiar.

(2) Din Comisia de Cenzori nu pot face parte membrii Consiliului Director sau
personalul Asociaţiei încadrat cu contract de muncă şi nici rude, până la rangul patru, ale
membrilor Consiliului Director.

(3) În caz de descompletare, Comisia de Cenzori poate coopta noi membri, dintre
membrii asociaţiei, urmând ca aceştia să fie validaţi la prima Adunare Generală.

(4) Comisia de Cenzori verifică în fiecare lună respectarea dispozitiilor legale şi a
prevederilor Statutului în activitatea financiar-contabilă, constituirea şi utilizarea
fondurilor, gestionarea bunurilor materiale şi băneşti ale Asociaţiei, modul de urmărire a
debitorilor, evidenţa contabilă, balanţele, bilanţul contabil, prezentând informări lunare
Consiliului Director şi rapoarte Adunării Generale, asupra constatărilor rezultate, însoţite
de concluzii, măsurile luate, precum şi de propuneri de îmbunătăţire a activităţii.

(5) Comisia de Cenzori este obligată ca, pentru pagubele constatate, să
stabilească valoarea prejudiciului şi să propună măsurile necesare pentru recuperarea
pagubelor în condiţiile legii, urmărind realizarea acestor măsuri.

(6) Atribuţiile membrilor Comisiei de Cenzori se stabilesc prin regulamentul intern
de funcţionare a comisiei.
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Art.21.(1) Funcţia de Contabil Şef este îndeplinită de o persoană încadrată cu
contract individual de muncă, pe o perioada nedeterminată, având studii de specialitate
corespunzătoare, potrivit legislaţiei în vigoare.

(2) Contabilul Şef are următoarele atribuţii principale:
a) asigură buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile în cadrul

Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA”, în conformitate cu dispoziţiile legale;
b) întocmeşte şi prezintă Consiliului Director şi Adunării Generale a

Reprezentanţilor proiectul de buget anual de venituri şi cheltuieli, execuţia bugetară şi
situaţiile financiare periodice prevăzute de normativele in vigoare;

c) răspunde de executarea controlului financiar preventiv în cadrul Asociaţiei;
d) îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare şi de hotărârile

Consiliului Director.
Art.22. (1) Atribuţiunile departamentelor, serviciilor, birourilor, compartimentelor,
personalului angajat şi voluntarilor sunt cele prevăzute în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare, Regulamentul de Ordine Interioară şi respectiv în fişele posturilor,
aprobate de Consiliul Director.

(2) Personalul angajat sau voluntarii nu pot face parte din Consiliul Director sau
Comisia de Cenzori.
Art.23. – Este interzis Preşedintelui, membrilor Consiliului Director şi Comisiei de
Cenzori, precum şi Contabilului Şef să exercite atribuţii care sunt legate de răspunderi
gestionare.

CAPITOLUL  V
Cu privire la venituri şi cheltuieli

Art.24.- Veniturile Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti, se constituie, în condiţiile
legii, din:

a) taxe de înscriere;
b) fond social (cotizaţii) şi contribuţii lunare ale membrilor;
c) dobânzi provenite din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
d) veniturile realizate din prestări de servicii;
e) dobânzi la sumele împrumutate;
f) venituri din organizarea manifestărilor culturale, artistice şi de agrement;
g) donaţii şi sponsorizări;
h) alte venituri prevăzute de lege.

Art.25.(1) Din veniturile realizate, Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti îşi poate
constitui rezerve legale şi statutare pentru formarea şi alimentarea următoarelor
fonduri:

a) fond pentru împrumuturi;
b) fond pentru acordarea ajutoarelor de deces şi a altor ajutoare nerambursabile;
c) fond pentru activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement;
d) fond pentru investiţii;
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e) fond pentru subvenţionarea produselor alimentare de bază, stabilite de
Consiliul Director, pentru distribuirea contracost către membrii Asociaţiei, prin
magazinele şi punctele de distribuţie proprii;

f) fond pentru cheltuieli generale;
g) fond de rezervă
h) fond de risc;
g) fond pentru bonificaţii acordate membrilor, din excedent.
(2) Bonificaţiile acordate membrilor (dobânzi la sumele cotizate) vor fi adăugate la

fondul social al fiecăruia, în primul trimestru din anul următor pentru anul financiar
încheiat.

(3) Din fondul de investiţii se pot finanţa, cu aprobarea Consiliului Director,
achiziţionarea de spaţii, modernizarea celor existente, amenajarea şi dotarea acestora
pentru desfăşurarea activităţilor specifice Asociaţiei, inclusiv a celor de tipul distribuţiei
de alimente, prestărilor de servicii, a centrelor de zi, cabinetelor medicale, centrelor de
asistenţă socială şi a unităţilor de tratament balnear şi de odihnă, precum şi
achiziţionarea unor mijloace de transport auto.

(4) Din contribuţiile lunare ale membrilor se asigură plata ajutoarelor de deces, a
ajutoarelor nerambursabile şi premierea personalului care desfasoara activitati cu
caracter social. Sumele rămase se repartizează pentru dezvoltarea sistemului de
protecţie socială.

Art.26. (1) Fondurile prevăzute la Art. 25 se cuprind în Bugetul anual de venituri şi
cheltuieli.

(3) În cazuri justificate, Consiliul Director poate decide ca, din disponibilităţile
financiare, să suplimenteze celelalte fonduri ale Asociaţiei din Bugetul de venituri şi
cheltuieli al anului in curs.

(4) Disponibilităţile băneşti ale Asociaţiei se pastrează în depozite şi conturi
curente la bănci, conform deciziilor Consiliului Director şi prevederilor legislaţiei în
vigoare.

(5) Documentele care angajează fondurile sau bunurile Asociaţiei se aprobă de
Preşedinte sau, în lipsa acestuia, de înlocuitorul său, după ce au fost vizate de contabilul
şef pentru control financiar preventiv.

(6) Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti plăteşte taxe, impozite şi contribuţii
către stat, potrivit prevederilor legale in vigoare.

CAPITOLUL VI
Cu privire la acordarea împrumuturilor şi ajutoarelor

Art.27. (1) Împrumuturile pot fi acordate membrilor Asociaţiei după 15 zile de la
data înscrierii sau imediat, prin acordul părţilor. Acordarea împrumuturilor este
condiţionată de plata la zi a contribuţiei.

(2) Împrumuturile fără girant sau cu un girant se aprobă de Preşedinte.
Împrumuturile cu doi sau mai mulţi giranţi se aprobă de Consiliul Director.
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(3) Giranţii îşi asumă solidar cu cel împrumutat obligaţia ca, în caz de neplată a
împrumutului contractat de către titular, să restituie lunar sau prin poprire ratele
restante, inclusiv penalităţile, în procentul stabilit de Consiliul Director.

(4) Cuantumurile maxime ale împrumuturilor ce pot fi acordate membrilor
Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti, precum şi numărul giranţilor se stabilesc de
către Consiliul Director.

(5) Restituirea împrumuturilor se face în rate lunare consecutive, numărul
acestora fiind stabilit prin contractul încheiat cu Asociaţia, începând cu luna următoare
acordării acestuia.

(6) Restituirea împrumuturilor se face direct de către cel împrumutat sau prin
reţineri din pensie (venituri).

(7) Dobânda care se percepe la împrumuturile contractate se va stabili de
Consiliul Director, în funcţie de situaţia financiară a Asociaţiei şi de rata inflaţiei.

(8) Modalitatea, limitele şi condiţiile de acordare a împrumuturilor şi de urmărire
a debitorilor se stabilesc de către Consiliul Director.

(9) Potrivit prevederilor Legii 540/2002, contractele de împrumut constituie titlu
executoriu. Înfiinţarea popririlor se face potrivit prevederilor legii.

Art.28. (1) Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti acordă, în condiţiile prevăzute
de Statut, următoarele ajutoare nerambursabile:

a) ajutoare banesti ocazionale, care se pot acorda acelor membri aflaţi în situaţii
dificile din punct de vedere material şi al sănătăţii. Numărul de ajutoare băneşti anuale
sau ocazionale, precum şi cuantumul lor se stabilesc de Consiliul Director, în funcţie de
posibilităţile financiare ale Asociaţiei şi sursele băneşti obţinute de la diferiţi sponsori;

b) ajutoare în medicamente, alimente şi îmbrăcăminte, asigurate din surse proprii
sau sponsorizări şi donaţii;

c) gratuităţi sau reduceri la costul excursiilor organizate de Asociaţie pentru
membrii săi, în limita fondurilor aprobate pentru astfel de acţiuni;

d) ajutoarele băneşti care să compenseze parţial sau total costul unor bilete la
staţiuni balneo–climaterice sau cheltuielile de spitalizare şi care se stabilesc de Consiliul
Director, în raport cu posibilităţile financiare ale Asociaţiei;

e) consultanţă juridică, consiliere psihologică, consultaţii şi tratamente medicale
gratuite pentru toţi membrii Asociaţiei;

f) alte gratuităţi aprobate de Consiliul Director;
g) ajutoare băneşti, în caz de deces.
(2) Ajutorul de deces se acordă la decesul unui membru al Asociaţiei şi se plăteşte,

cu aprobarea Preşedintelui, beneficiarului trecut în carnetul de membru sau, în lipsa
acestuia, moştenitorului legal sau testamentar.

(3) Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în funcţie de vechimea în Asociaţie
a celui decedat, potrivit grilei de deces aprobată de Consiliul Director şi în funcţie de
situaţia financiară a Asociaţiei.
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(4) Membrilor Asociaţiei, transferaţi de la alte case de ajutor reciproc, li se acordă
ajutorul de deces calculat, având în vedere şi vechimea ca membru avută în precedenta
Asociaţie.

(5) Ajutorul de deces se calculează la nivelul grilei de deces din luna în care a plătit
ultima contribuţie, membrul decedat. Dreptul la ajutorul de deces se acordă dacă
membrul decedat a achitat contribuţia minim 12 luni şi se prescrie în termen de trei ani
de la data decesului. Neplata contribuţiei mai mult de şase luni consecutive, atrage după
sine pierderea ajutorului de deces. În cazuri temeinic justificate, probate cu acte de
către urmaşii defunctului (internări în spitale, sanatorii, imobilizări la pat, plecări
temporare în străinătate etc.), preşedintele Asociaţiei C.A.R.P. “OMENIA” poate dispune
acordarea ajutorului de deces în cuantum de 30% pentru membrii care la data decesului
nu au plătită contribuţia mai mult de 6 luni consecutive dar fără a depăşi termenul de un
an pana la data înregistrării decesului.

Art.29. (1) Sumele de bani (împrumuturi, diferente de dobanda, ajutoare
financiare etc.), precum si ajutoarele materiale care se acorda de catre asociatie, se
ridica personal, cu buletin (carte) de identitate sau pasaport.

(2) În cazuri deosebite, ridicarea se poate face prin procură legalizată de notariat
sau delegaţie tip Asociaţia C.A.R.P.”OMENIA” Bucureşti, pe baza buletinelor (carţilor) de
identitate ale titularului şi delegatului, în original. La delegaţie se vor anexa copii ale
celor două acte de identitate.

CAPITOLUL VII
Cu privire la organizarea prestărilor de servicii

Art.30. (1) Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti poate desfăşura activităţi şi
servicii potrivit cu prevederile legale în vigoare, în scopul servirii sau sprijinirii membrilor
Asociaţiei, astfel:

Cod
CAEN

Denumirea activităţilor
conform cod CAEN

1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
3314 Repararea echipamentelor electrice
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgerie, lăcătuşerie
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4711 Comerţ cu amănuntul, în magazine nespecializate, cu vânzare

predominantă de produse alimentare
4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5590 Alte servicii de cazare



15

5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. (cantine sociale)
5819 Alte activităţi de editare
6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6910 Activităţi juridice
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniu fiscal
8121 Activitati generale (nespecializate) de curatenie interioara a cladirilor
8211 Activitati combinate de secretariat
8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate

în incapacitate de a se îngriji singure
8810 Activităţi de asistenţă socială fără cazare şi pentru persoane aflate în

incapacitate de a se îngriji singure
8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare, n.c.a.
9101 Activitati ale bibliotecilor si arhivelor
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9523 Repararea încălţamintei şi a articolelor din piele
9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
9603 Activităţi de pompe funebre şi similare

(2) În prestarea acestor servicii pot fi folosiţi numai membrii Asociaţiei şi
voluntari.

(3) Remunerarea membrilor folosiţi de Asociaţie în activităţi de prestări servicii,
tarifele serviciilor prestate, precum şi orice alte activităţi, se stabilesc de Consiliul
Director, cu respectarea prevederilor legale.

(4) Tarifele pentru prestarea acestor servicii trebuie să fie mai mici decât tarifele
practicate de alte unităţi de specialitate din localitate.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii finale

Art.31.- În cazul în care se constată, de către organele de stat abilitate, abateri sau
prejudicii grave în activitatea Asociaţiei, comise de membrii Consiliului Director sau ai
Comisiei de Cenzori, se convoacă Adunarea Generală Extraordinară, în termen de 30 de
zile, pentru revocarea şi înlocuirea celor vinovaţi.
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Art.32. (1) Asociaţia C.A.R.P. “OMENIA” Bucureşti poate fi dizolvată prin hotararea
Adunarii Generale a Reprezentantilor Membrilor Asociatiei C.A.R.P..

(2) În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, hotărârea Adunării
Generale se depune la judecătorie pentru a fi înscrisă în Registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor.

(3) Pentru lichidarea Asociaţiei, Adunarea Generală desemnează o comisie de  3-5
membri lichidatori, care nu fac parte din Consiliul Director sau din Comisia de Cenzori.
Aceasta comisie are sarcina ca, după achitarea tuturor obligaţiilor Asociaţiei, să lichideze
sau să transfere bunurile şi fondurile rămase şi să păstreze, respectiv să depună,
documentele privind rezultatele lichidării, potrivit prevederilor legii.

Termenul de lichidare nu poate fi mai mare de 12 luni.
Art.33. (1) Prezentul Act Costitutiv și Statut a fost adoptat în şedinţa Adunării

Generale a Reprezentanţilor Membrilor Asociaţi din data de 10.03.2018, a fost redactat
astăzi, 13.04.2018, în 4 (patru) exemplare originale, din care 3(trei) exemplare au fost
eliberate părţii semnatare, iar 1(un) exemplar a fost păstrat la arhiva avocatului şi intră
în vigoare la data soluţionării cererii de modificare de către Judecătoria Sectorului 5
Bucureşti.

(2) Lista cu membrii Consiliului Director face parte din prezentul înscris.

Semnează

Preşedinte al Asociaţiei C.A.R.P. ”OMENIA” Bucureşti

Gheorghe Chioaru
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ANEXĂ

MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR

AL ASOCIAŢIEI C.A.R.P. ”OMENIA” BUCUREŞTI

Preşedinte - GHEORGHE CHIOARU

Membru - CONSTANTIN COVACI

Membru - GIORGICĂ BĂDĂRĂU

Membru - VASILICĂ FĂLCUŢĂ

Membru - VICTOR CĂRCĂLE

Semnează

Preşedinte al Asociaţiei C.A.R.P. ”OMENIA” Bucureşti

Gheorghe Chioaru
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BAROUL BUCURESTI
CABINET DE AVOCAT “IOAN STAICULESCU”

SEDIU: Bucuresti, Alea Politehnicii, Nr. 2, Bl 5A, Sc. 3, Et. 7, Ap. 118, Sector 6

INCHEIERE DE ATESTARE NR. 307

Anul 2018, luna aprilie, ziua 13

In fata mea, avocat IOAN STAICULESCU, s-au prezentat:

1) CHIOARU GHEORGHE, cetăţean român, născut la data de 10.06.1939, în Mun. Constanţa, fiul lui Alexe şi
Maria, domiciliat în Bucureşti, Str. Mărgeanului, Nr. 22, Bl. M35, Ap. 57, Etj. 4, Sector 5, legitimat cu C.I. seria
R.D., Nr. 572130, eliberat de S.P.C.E.P. S.5 - biroul 3 la 15.05.2008, CNP 1390610400537, în calitate de
Preşedinte al Consiliului Director al  Asociaţiei C.A.R.P. „OMENIA”  Bucureşti, care a solicitat atestarea
prezentului înscris, ca fiind Actul Constitutiv și Statutul aprobat în Adunarea Generală a Reprezentanţilor
Membrilor Asociaţi din data de 10.03.2018,  semnând toate exemplarele acestuia.

In conformitate cu disp. art. 3 alin. 1, litera c din legea 51/1995 atest data, identitatea
partii si continutul prezentului act.
Prezentul act a fost atestat in 4 (patru) exemplare originale, dintre care 1(un) exemplar s-a pastrat la arhiva
avocatului, iar celelalte s-au eliberat parţii semnatare.

AVOCAT


