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copul acestui articol este de a prezenta şi analiza rolul pe care 
Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor (CARP) îl au în 
procesul de dezvoltare locală în România. Serviciile oferite de 

aceste entităŃi, efectele activităŃii lor asupra comunităŃii sunt elemente care 
determină rolul major pe care îl au în dezvoltarea locală. Articolul prezintă o 
analiză calitativă realizată asupra a două entităŃi, CARP Râmnicu Vâlcea şi 
CARP Târgu NeamŃ, entităŃi care au făcut parte din eşantionul proiectului 
„Prometeus – promovarea economiei sociale în România prin cercetare, 
educaŃie şi formare profesională la standarde europene”. Analiza a fost realizată 
prin metode calitative, pe baza interviurilor realizate cu reprezentanŃi ai celor 
două entităŃi, astfel încât să poată surprinde, într-o manieră cuprinzătoare, 
complexitatea activităŃilor desfăşurate de acestea pentru membri şi beneficiile 
oferite acestora. Caracteristicile acestor entităŃi – caracterul nonprofit, scopul 
social al activităŃii, participarea membrilor comunităŃii la luarea deciziei, 
implicarea actorilor comunitari în conducere – permit acestora să mobilizeze 
resursele locale, să stimuleze dezvoltarea capitalului social şi să contribuie la 
creşterea calităŃii vieŃii la nivelul comunităŃii în care îşi desfăşoară activitatea. 
Analiza a fost realizată urmând două direcŃii principale: activitatea şi respectarea 
principiilor economiei sociale. În ceea ce priveşte activitatea, un accent 
deosebit a fost pus pe numărul membrilor, tipul de împrumut şi gama de 
servicii oferite acestora (gratuit sau cu preŃ subvenŃionat). Respectarea 
principiilor economiei sociale se transpune, în cazul CARP-urilor, atât prin 
prevederile statului fiecăreia dintre aceste organizaŃii, cât şi prin indicatorii 
EMES: obiectiv social, caracter participativ, distribuŃia profitului, decizii 
luate în mod democratic. 

Cuvinte-cheie: economie socială, dezvoltare locală, Case de Ajutor 
Reciproc ale Pensionarilor, incluziune financiară. 

INTRODUCERE 

Aderarea României la Uniunea Europeană a adus după sine şi perspectiva 
atingerii unor standarde minimale în ceea ce priveşte îmbunătăŃirea condiŃiilor de 
viaŃă ale persoanelor defavorizate. Prin programele lansate la nivelul UE s-a 
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urmărit combaterea excluziunii sociale, îmbunătăŃirea accesului pe piaŃa forŃei de 
muncă a persoanelor provenind din grupurile vulnerabile şi creşterea calităŃii vieŃii 
acestora. ExperienŃa europeană a demonstrat că un concept nou pentru România 
anilor 2000, acela de economie socială, reprezintă o soluŃie viabilă pentru 
îmbunătăŃirea calităŃii vieŃii grupurilor vulnerabile. Orientarea aleasă de legiuitorul 
român a fost aceea a planurilor şi strategiilor de dezvoltare integrate în politicile 
publice, văzute ca măsuri de combatere a excluziunii sociale. Deoarece până acum 
soluŃiile oferite de politicile publice în ceea ce priveşte excluziunea socială s-au 
dovedit ineficiente, economia socială devine o nouă modalitate de rezolvare a 
problemelor sociale. Economia socială, ca abordare, oferă ca alternativă realizarea 
incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile prin integrarea în muncă şi poate 
constitui o soluŃie pentru problemele economice ale societăŃii. 

Articolul îşi propune să analizeze rolul Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor în dezvoltarea locală. Prima parte prezintă conceptul de economie 
socială (definire, caracteristici), apoi entităŃile cele mai importante ale economiei 
sociale (cooperativele, CAR-urile, CARP-urile şi ONG-urile). Partea a doua a 
articolului reprezintă o analiză comparativă a două entităŃi – CARP Târgu NeamŃ şi 
CARP Râmnicu Vâlcea, ambele organizaŃii fiind înfiinŃate aproximativ în aceeaşi 
perioadă (începutul deceniului V al secolului al XX-lea), având servicii adresate 
aceluiaşi tip de persoane (vârstnici). În ceea ce priveşte apartenenŃa la reŃele, avem 
o entitate afiliată la o federaŃie naŃională (FederaŃia OMENIA) şi de o entitate care 
a ales să nu se afilieze la nicio reŃea naŃională sau internaŃională.  

Am ales această temă deoarece consider că este o abordare inovativă în 
procesul de incluziune socială şi în cel de dezvoltare locală, pornind de la ipoteza 
că activitatea acestor entităŃi răspunde nevoilor existente în comunitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea. Un alt aspect important este acela că nevoile grupului 
vulnerabil cărora un CARP le răspunde sunt speciale: avem nevoi de ordin 
financiar, de ordin social (recreare, petrecere a timpului liber) sau medical 
(afecŃiunile specifice vârstei a treia). OrganizaŃiile de ajutor reciproc există pe 
teritoriul românesc încă de la începutul secolului al XVIII-lea (Lăzile de păstrare 
frăŃeşti – în 1722 la ReşiŃa, în 1890 – Saschiz), având rolul de a păstra sumele de 
bani ale breslelor şi de a a ajuta meşteşugarii care făceau parte din „frăŃii” atunci 
când în viaŃa acestora aveau loc diferite evenimente: căsătorie, botez, deces sau în 
caz de pericol (incendii, epidemii, inundaŃii). Transformările legislative au condus 
la adoptarea termenului de „ajutor mutual” şi a principiilor mutualiste, fapt care a 
marcat evoluŃia caselor de ajutor reciproc existente astăzi. 

Facilitarea accesului membrilor la capital, serviciile oferite acestora, combaterea 
excluderii financiare a persoanelor aflate într-o categorie de risc (vârstnicii) reprezintă 
obiectivele oricărei case de ajutor reciproc a pensionarilor din România. Legătura 
dintre CARP şi dezvoltarea locală devine evidentă prin prisma activităŃilor acestuia, 
coroborată cu schimbările pe care le determină în comunitate, la nivel local, prin 
sprijinul pe care îl acordă membrilor şi prin nevoile pe care le satisface. 



3 ROLUL CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR 177 

CONCEPTUL DE ECONOMIE SOCIALĂ  

Economia socială reprezintă un concept aflat în plină ascensiune, aflat la 
intersecŃia dintre ştiinŃele sociale şi economie. Acest concept cuprinde toate 
activităŃile economice desfăşurate de întreprinderi, în primul rând cooperative, 
asociaŃii şi societăŃi de ajutor reciproc, ale căror etică transmite următoarele 
principii (Defourny şi Develtere, 1999): 

1. furnizarea de servicii membrilor săi sau comunităŃii înaintea profitului; 
2. autonomia managementului; 
3. proces democratic de luare a deciziilor. 
În acest moment există numeroase definiŃii ale economiei sociale, fiecare 

orientată către o componentă a acestui sector, în funcŃie de abordarea aleasă de 
cercetător. Astfel, există abordări orientate către organizarea entităŃii, către tipul de 
activitate desfăşurată sau către serviciile furnizate comunităŃii. Pentru a putea face 
distincŃia între entităŃile economice clasice (societăŃi comerciale, pe acŃiuni, cu 
răspundere limitată, companii etc.) şi entităŃile de economie socială (întreprinderile 
sociale), Defourny (2006: 9) defineşte întreprinderile sociale făcând distincŃie între 
criteriile economice şi indicatorii sociali. Pentru a reflecta dimensiunile economice şi 
antreprenoriale ale iniŃiativelor, patru criterii sunt invocate: activitate producătoare de 
bunuri şi/sau servicii, autonomie ridicată, nivel ridicat de risc, prezenŃa salariaŃilor – 
ele pot combina munca plătită cu voluntariatul în desfăşurarea activităŃilor (este cazul 
ONG-urilor). 

Dimensiunea socială a întreprinderilor sociale este formată din cinci criterii 
(Defourny, 2006:10):  

a) obiectiv social – se axează pe satisfacerea nevoilor membrilor sau comunităŃii.  
b) iniŃiativa realizării lor aparŃine exclusiv comunităŃii sau unui grup de fondatori. 
c) decizii luate în mod democratic – principiul de bază al luării deciziilor este 

„un om, un vot”. 
d) caracter participativ – participarea membrilor şi stakeholderilor la luarea 

deciziilor, precum şi managementul participativ 
e) distribuŃia profitului este limitată – surplusul obŃinut nu se repartizează, 

sau se repartizează doar o parte a acestuia, pentru a se exclude orientarea către 
maximizarea profitului 

O abordare complexă a economiei sociale este furnizată de CIRIEC care 
defineşte economia socială ca fiind: „un ansamblu de întreprinderi private, cu 
personalitate juridică, autonomie a deciziei şi libertate de asociere, create pentru a 
satisface nevoile membrilor lor prin intermediul pieŃei prin producerea de bunuri 
sau furnizarea de servicii, asigurări sau finanŃare/creditare, unde luarea deciziei şi 
orice formă de distribuŃie a profitului sau surplusului între membrii nu sunt direct 
legate de capitalul investit sau acŃiunile fiecărui membru, fiecare dintre membri 
având un singur vot” (Chaves Avila şi Monzon Campos, 2007: 20). 

DefiniŃia CIRIEC pune accentul pe obiectivul intreprinderii sociale, în acord 
cu respectarea unor principii clare care orientează activitatea acestei entităŃi: 
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libertate de asociere, autonomie a deciziei, principiul „un om–un vot”, distribuŃie 
limitată a profitului. Scopul principal al acestor entităŃi este reprezentat de satisfacerea 
nevoilor membrilor lor, prin activitatea desfăşurată în sectoarele economiei: 
producŃie de bunuri, furnizarea de servicii sau sectorul financiar. Privite din această 
perspectivă, entităŃile din sectorul economiei sociale s-au dezvoltat ca organizaŃii 
adaptate perfect tipului de activitate pe care îl desfăşoară: cooperativele pentru sectorul 
producŃie (bunuri, servicii), asociaŃii şi fundaŃii (servicii sociale, în anumite cazuri 
servicii medicale), case de ajutor reciproc ale salariaŃilor sau pensionarilor (sectorul 
financiar, alături de furnizarea de servicii membrilor). 

Rezultatul unei activităŃi economice, în cazul unei întreprinderi sociale, nu 
poartă denumirea de profit, ci de surplus. Această denumire provine de la faptul că 
acŃionariatul, în cazul unei societăŃi comerciale, de exemplu, poate decide repartizarea 
profitului, însă în cazul întreprinderii sociale surplusul este un mijloc prin care 
organizaŃia îşi îndeplineşte scopul social (misiunea organizaŃiei): „Orice surplus 
financiar pe care îl obŃine o organizaŃie este redirecŃionat pentru îndeplinirea în 
continuare a misiunii organizaŃiei şi în ajutorul comunităŃii căreia îi serveşte şi nu 
pentru câştigul personal al conducerii organizaŃiei” (Giza-Poleszczuk şi Hausner, 
2008: 21). 

Principiile, etica, scopul şi obiectivul reprezintă indicatori ai definirii entităŃilor 
de economie socială. În viziunea OECD, economia socială include activităŃi economice 
desfăşurate de către cooperative şi întreprinderi similare, societăŃi mutuale şi asociaŃii 
al căror filon etic este reprezentat de următoarele principii (OECD, 2003): scopul de 
a-şi servi proprii membri sau comunităŃile din care fac parte, mai degrabă decât 
generarea de profit; un management independent; un proces decizional democratic; 
întâietatea oamenilor şi a muncii asupra capitalului în distribuirea veniturilor. 

Conform OECD, primul principiu pune accentul pe faptul că activităŃile 
desfăşurate în cadrul economiei sociale furnizează un serviciu membrilor acestor 
tipuri de organizaŃii sau a unei comunităŃi mai mari şi nu are ca principal scop 
realizarea de venituri financiare generate în urma investirii de capital. Posibila 
generare a unui surplus poate reprezenta, astfel, un rezultat al furnizării de servicii 
sau o modalitate de îmbunătăŃire a acestora, dar în nici un caz principala motivaŃie 
din spatele desfăşurării activităŃilor. În acord cu acest principiu, surplusul obŃinut în 
urma activităŃii unei entităŃi de economie socială este folosit pentru satisfacerea 
nevoilor comunităŃii. De aceea, în momentul în care o entitate de economie socială, 
fie ea cooperativă, asociaŃie, fundaŃie desfăşoară o activitate economică, finalitatea 
acestei activităŃi este de natură socială.  

IndependenŃa managementului organizaŃiilor de acest tip reprezintă principalul 
mod de a deosebi economia socială de entităŃile publice producătoare de bunuri şi 
servicii. ActivităŃile economice desfăşurate de către ultimele nu prezintă nici un 
beneficiu din partea independenŃei unui management la scară largă, care reprezintă 
un impuls esenŃial în cadrul iniŃiativelor voluntare. Nevoia unui proces decizional 
democratic derivă din principiul central al cooperativelor – un membru–un vot. 
Deşi acesta poate fi exprimat printr-o mare varietate de practici efciente, regula o 
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acŃiune–un vot este în mod clar exclusă şi există cel puŃin o limită strictă referitoare 
la numărul de voturi per membru în interiorul consiliului de conducere care deŃine 
ultimul cuvânt în cadrul procesului decizional.  

În final, cel de-al patrulea principiu – întâietatea oamenilor şi a muncii asupra 
capitalului în distribuirea veniturilor – derivă direct din celelalte principii enunŃate 
mai sus (şi, de aceea, poate fi privit ca având o importanŃă mai redusă). Acesta 
acoperă o mare varietate de practici în cadrul organizaŃiilor economiei sociale, după 
cum urmează: remuneraŃia limitată a capitalului, distribuirea surplusului între forŃa de 
muncă sau membri/utilizatori sub forma bonusurilor, crearea unor fonduri de rezervă 
pentru dezvoltarea afacerii şi utilizarea imediată a surplusului în scopuri sociale.  

Pentru a se diferenŃia faŃă de o entitate economică „clasică”, entităŃile de 
economie socială nu au drept scop principal obŃinerea de profit la sfârşitul unei 
perioade financiare (1 an calendaristic). Dacă, totuşi, acest profit apare ca rezultat al 
unui exerciŃiu financiar, acesta nu este distribuit în totalitatea sa către membri, ci este 
folosit pentru dezvoltare şi satisfacerea nevoilor comunităŃii. Managementul, cu 
acordul membrilor, poate decide achiziŃionarea de bunuri sau servicii în raport cu 
nevoile organizaŃiei din acel moment. Acele bunuri achiziŃionate rămân proprietatea 
organizaŃiei, ele neputând fi înstrăinate decât cu acordul membrilor/asociaŃilor. 
Această formă de conducere şi administrare a entităŃilor de economie socială se 
bazează pe un principiu decizional democratic, unde fiecare acŃionar sau membru 
deŃine, în cadrul adunării generale a organizaŃiei, un singur vot, indiferent de numărul 
sau valoarea acŃiunilor deŃinute. 

Economia socială a trecut, în ultimii ani, de la stadiul de concept la cel de noŃiune 
aplicată în ceea ce priveşte activitatea entităŃilor din sectorul neguvernamental din 
România. Un lucru foarte puŃin cunoscut astăzi este faptul că entităŃi care aparŃin 
sectorului economiei sociale există în România de la începutul secolului al XVIII-lea 
(1722, Lăzile de păstrare frăŃeşti – „Brutherlade”, înfiinŃate de membrii breslelor din 
ReşiŃa), iar activitatea acestor entităŃi continuă până astăzi. Principiile economiei 
sociale se regăsesc astăzi în activitatea multor organizaŃii neguvernamentale din 
România: cooperativele, asociaŃiile şi fundaŃiile, casele de ajutor reciproc, unele dintre 
acestea având orientare doar către latura socială (asociaŃiile şi fundaŃiile), altele având 
orientare către satisfacerea unor nevoi financiare (casele de ajutor reciproc). Un loc 
aparte este ocupat de cooperative, deoarece aceste entităŃi alătură scopului social 
(satisfacerea nevoilor membrilor) scopul economic (obŃinerea de profit). 

În literarura de specialitate, casele de ajutor reciproc poartă şi denumirea de 
mutualităŃi (din franceză – „mutuel” – ajutor reciproc), iar organizaŃiile de ajutor 
reciproc – societăŃi mutuale. „O societate mutuală este o asociaŃie autonomă de 
persoane (fizice sau juridice) unite voluntar cu scopul principal de a satisface 
nevoile lor comune în asigurare (de viaŃă şi non-viaŃă), întrajutorare, sănătate şi 
sectorul finanŃe-bănci, care desfăşoară activităŃi ce fac obiectul unei concurenŃe” 
(Barea şi Monzon, 2006: 37). Conform autorilor, mutualităŃile au următoarele 
caracteristici: absenŃa acŃiunilor, libertatea de asociere, lipsa orientării directe către 
profit, solidaritate, democraŃie, independenŃă. 
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Aceste caracteristici sunt comune tuturor Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor din România, fiind prevăzute ca articole în cadrul statutelor proprii 
(statutul organizaŃiei se află la baza organizării şi funcŃionării acestui tip de entitate). 

CONCEPTUL DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

Dezvoltarea locală poate fi definită ca „un proces de creştere şi schimbare 
structurată, care oferă bunăstare locuitorilor unei localităŃi sau regiuni, fiind un 
rezultat al transferului resurselor de la activităŃile tradiŃionale către cele moderne, 
prin angajare economică introducerea şi transmiterea inovaŃiei” (Vazquez-
Barquero, 2003: 24). Pornind de la această definiŃie, se conturează două paliere ale 
acestui proces, unul local (sat, comună, oraş) şi altul regional. InovaŃia poate fi 
analizată fie prin prisma tehnologiei, fie prin cea a mecanismului care a produs 
această schimbare structurată. Procesul de dezvoltare locală ia naştere atunci când 
o comunitate alocă resurse umane şi materiale în scopul de a satisface nevoile 
membrilor ei, fie că aceste nevoi sunt de natură economică, socială sau cuprind 
componente specializate – infrastructură, educaŃie etc. 

Până în anii ’90 conceptul de dezvoltare locală era asociat cu cel de dezvoltare 
economică, deoarece dezvoltarea economică presupunea crearea de noi locuri de 
muncă. Mecanismul economic era motorul acestui concept, deoarece creştea 
numărul angajaŃilor, creşteau sumele colectate din impozite iar statul putea folosi 
aceste sume pentru creşterea calităŃii vieŃii, promovând justiŃie şi echitate socială, 
dar şi participare şi responsabilitate. 

Dezvoltarea locală (Pike şi alŃii, 2006: 16) este un proces democratic, 
deoarece are la bază participarea actorilor locali şi dialogul social, are un teritoriu 
pe care îşi propune să îl dezvolte, iar resursele implicate în cadrul acestui proces 
sunt cele locale. Conceptul de dezvoltare locală combină diferite caracteristici şi 
proprietăŃi care au o finalitate unică. În cadrul acestui concept acumularea de 
capital constituie factorul cheie, deoarece surplusul iniŃiază măsurile de investiŃii în 
infrastructură, investiŃiile în sănătate şi educaŃie. Infrastructura dezvoltată este un 
argument de multe ori decisiv pentru atragerea investitorilor în zonă. 

Un alt element care se dovedeşte de multe ori un factor cheie în succesul sau 
eşecul unei program de dezvoltare este participarea membrilor comunităŃii la 
implementarea măsurilor, şi parteneriatul între structurile locale (autorităŃi publice, 
mediul economic şi de afaceri). Parteneriatul local explică relaŃia între eşecul unui 
proiect şi existenŃa unei infrastructuri foarte bine dezvoltată a zonei. Interesele 
actorilor locali implicaŃi sunt de cele mai multe ori divergente, iar divergenŃele sunt 
factorii care conduc la eşec (Petrescu şi Constantin, 2010). 

Vasquez Barquero (2003) apreciază structurarea activităŃilor de dezvoltare 
locală pe trei niveluri, şi anume crearea de infrastructură, crearea de capacităŃi la 
nivel local şi creşterea capacităŃii instituŃionale. Fiecare dintre aceste trei niveluri are 
un rol important în cadrul structurării activităŃilor de dezvoltare locală. Crearea de 
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infrastructură presupune crearea şi dezvoltarea de reŃele edilitare, de comunicaŃii sau 
de transport, spaŃii industriale şi infrastructură pentru dezvoltarea capitalului uman-
instituŃii de învăŃământ, culturale şi medicale. Crearea de capacităŃi la nivel local 
cuprinde aspectele legate de crearea şi implementarea strategiilor de dezvoltare la 
nivel local, care sunt elaborate prin participarea actorilor locali (schimbare în, prin şi 
pentru comunitate) (Sandu, 2008). 

Avantajele strategiilor de dezvoltare locală sau regională sunt numeroase într-o 
lume a globalizării, comparativ cu programele de dezvoltare tradiŃionale. Pike et all. 
(2006) împarte aceste avantaje în două categorii: o categorie economică şi una 
socială. În opinia sa, avantajele sociale Ńin de dezvoltarea capitalului uman şi de un 
grad ridicat de transparenŃă al instituŃiilor. Ca o urmare firească a dezvoltării 
capitalului uman, comunităŃi care aveau un nivel foarte mic de control asupra 
activităŃilor economice de pe teritoriul lor, sau care nu se implicau foarte mult în 
această activitate îşi dezvoltă mecanisme care fac posibilă autonomia şi adoptă o 
atitudine proactivă în ceea ce priveşte dezvoltarea sustenabilă şi viitorul economic, 
social şi politic. Din punct de vedere economic, avantajele acestei abordări sunt 
următoarele (Pike şi alŃii, 2006: 19): 

– activităŃile economice localizate la nivel local sunt dependente de condiŃiile 
economice ale zonei, fapt care generează o economie bazată pe sustenabilitate, 
creştere economică şi locuri de muncă pentru membrii comunităŃii; 

– strategiile locale de dezvoltare economică, o dată cu implicarea actorilor 
locali şi punerea bazelor activităŃii economice în acea zonă, contribuie la o creştere 
a calităŃii locurilor de muncă. 

Această abordare atinge cele două axe ale economiei sociale, şi anume axa 
economică şi axa socială, orientând dezvoltarea locală nu numai pe latura sa 
economică, ci şi pe cea socială. Se pune accentul aici pe localizarea şi dezvoltarea 
activităŃilor economice în mediul ei natural – la nivel local, fapt care provoacă o 
transformare a relaŃiilor economice, care acum depind de resursele locale, cât şi a 
nivelului de trai, deoarece nivelul de trai creşte ca urmare a implicării forŃei de 
muncă locale în activităŃi economice. 

Canzanelli (2001: 24) sugerează că dezvoltarea nu se produce într-un spaŃiu 
golit de orice context sau ataşament geografic, fenomenul numit „dezvoltare” fiind 
unul profund geografic. În termeni abstracŃi, abordarea aceasta afirmă că socialul 
este în mod necesar spaŃial. Datorită acestui fapt, pentru ca dezvoltarea să aibă loc 
este necesar să fie iniŃiată în coordonate spaŃio-temporale şi sociale concrete.  

Dezvoltarea locală are la bază, aşadar, nevoile comunităŃii în care se realizează 
intervenŃia, iar reuşita intervenŃiei se bazează atât pe iniŃiativa comunităŃii, cât şi pe 
implicarea acesteia în acest proces. Toate aceste idei şi mijloace de acŃiune pot fi 
sintetizate în expresia „dezvoltare în, cu şi pentru comunitate”, păstrând astfel toate 
opŃiunile deschise, în sensul că, pornind de la nevoile unei comunităŃi şi cu implicarea 
membrilor acesteia şansele de reuşită ale unor măsuri de dezvoltare cresc considerabil, 
fie că discutăm despre crearea sau dezvoltarea infrastructurii existente, despre crearea 
de locuri de muncă sau creşterea accesului la infrastructura de servicii.  
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Identificarea nevoilor trebuie să pună la baza acestui demers realităŃile existente 
în teren (nivel local, judeŃean sau regional) şi al grupurilor defavorizate existente la 
nivelul fiecărei comunităŃi: şomeri, persoane excluse social, minorităŃi naŃionale, 
persoane de vârsta a treia. În cadrul acestei etape, un rol important este deŃinut de către 
structurile asociative existente în fiecare comunitate, care pot influenŃa pozitiv sau 
negative întregul proces.  

ROLUL CARP ÎN CADRUL ECONOMIEI SOCIALE  
ŞI AL DEZVOLTĂRII LOCALE 

Identificarea unei structuri de economie socială are la bază un set de indicatori 
sau de condiŃii pe care o organizaŃie trebuie să le îndeplinească pentru a fi considerată o 
întreprindere socială sau o organizaŃie de economie socială. Îndeplinirea sau atingerea 
acestor indicatori constituie, mai degrabă, un instrument de control decât un criteriu de 
selecŃie ale entităŃilor, orientând demersul de cercetare de la latura ideală („tipul ideal” 
al lui Weber) către latura practică a activităŃii unei organizaŃii. 

Indicatorii sunt grupaŃi în trei dimensiuni (Defourny şi Nyssens, 2012): 
a) indicatori ai dezvoltării economice şi antreprenoriale ale intreprinderilor 

sociale (activitate continuă, risc economic semnificativ, număr mic de angajaŃi); 
b) dimensiunile sociale ale întreprinderilor sociale (orientare explicită către 

beneficiul comunităŃii, iniŃiativă pornită din comunitate, distribuŃie limitată a 
profitului); 

c) guvernarea/conducerea participativă a intreprinderilor sociale (grad ridicat 
de autonomie, luarea deciziei nu se bazează pe ponderea capitalului deŃinut, natura 
participativă a activităŃii). 

Activitatea unui CARP este orientată către două direcŃii principale, cea financiară 
şi cea de servicii. Latura financiară are la bază un mecanism de acumulare de capital 
(din cotizaŃiile membrilor şi din dobânzile percepute la împrumuturile acordate 
membrilor) şi unul de distribuire a fondurilor (împrumuturile sau/şi ajutoarele acordate 
membrilor). În paralel cu activitatea financiară se desfăşoară activitatea de furnizare a 
serviciilor către membri, unele dintre servicii fiind furnizate gratuit, pentru altele fiind 
percepută o taxă (preŃ). 

Printre structurile care se bucură de recunoaştere/notorietate atât în mediul 
rural, cât şi în cel urban se află şi CARP-urile, ca un efect al activităŃii desfăşurate 
şi al serviciilor oferite către membri. De multe ori decizia de a se înscrie într-un 
CARP este luată de vârstnici prin prisma experienŃelor de viaŃă sau a 
recomandărilor primite de la prieteni/rude/cunoştinŃe sau se bazează pe interacŃiuni 
anterioare între vârstnic şi organizaŃie. 

Cercetările realizate din 2007 până în prezent au arătat că există o situaŃie 
paradoxală: pe de o parte, conceptul de economie socială nu este cunoscut în România, 
pe de altă parte, entităŃile din acest sector se bucură de notorietate: scăzută (obşti), 
medie (cooperativele) sau ridicată/peste medie (CAR, CARP, ONG). O explicaŃie este 
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reprezentată de faptul că entităŃile componente ale acestui sector s-au format şi 
dezvoltat înainte de enunŃarea conceptului în sine, iar în mentalul colectiv s-a întipărit 
forma de organizare a acestor entităŃi în perioada comunistă. Trecutul comunist poate 
reprezenta o explicaŃie şi asupra numărului mic de asociaŃii agricole înfiinŃate după 
1990. 

 
Tabelul nr. 1 

Cunoaşterea entităŃilor de economie socială 

 Da Nu Nu ştiu 
CAR 38% 25% 26% 
CARP 54% 25% 20% 
Coperativă de credit 35% 36% 39% 
Cooperativă agricolă 12% 53% 34% 
Cooperativă meşteşugărească 13% 49% 37% 
Cooperativă de consum 13% 50% 37% 
Atelier protejat 6% 52% 41% 
ONG 19% 46% 34% 
Obşte 7% 52% 40% 

Sursa: Economia socială în România, Bucureşti, 2010, p. 81. 
 
Răspunsurile la întrebările privind cunoaşterea existenŃei entităŃilor de economie 

socială au evidenŃiat faptul că doar în cazul Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Pensionarilor (CARP) s-au înregistrat procente care depăşesc un grad de cunoaştere 
de 50% în rândul respondenŃilor. Acest procent este explicabil prin prisma faptului că 
în perioada comunistă fiecare persoană majoră şi cu un loc de muncă era membră a 
unui CAR sau CARP. S-a întipărit astfel în mentalul colectiv apartenenŃa la CARP, 
iar avantajele oferite de calitatea de membru erau considerate mari datorită 
activităŃilor de microcreditare şi a serviciilor sociale oferite de acest tip de 
organizaŃie. În acelaşi timp, 38% dintre respondenŃi au declarat că ştiu de existenŃa în 
localitatea de domiciliu sau în judeŃ a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariaŃilor 
(CAR). Aceste două procente, cu toate că sunt cele mai mari înregistrate între 
categoriile de entităŃi supuse cercetării sunt totuşi surprinzător de mici, prin virtutea 
faptului că aceste tipuri de organizaŃii îşi desfăşoară activitatea în fiecare dintre cele 
12 judeŃe incluse în cercetare (cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului 
„Proactiv – de la marginal la incluziv”, cofinanŃat din FSE prin POS DRU). 

Cunoaşterea entităŃilor de economie socială pe medii de rezidenŃă 
accentuează o situaŃie prezentă în realitatea românească: existenŃa diferenŃelor 
foarte mari între populaŃia din mediul urban şi cea din rural în ceea ce priveşte 
cunoaşterea şi accesul la informaŃie. Astfel, numărul respondenŃilor din mediul 
rural care declară că ştie de existenŃa entităŃilor de economie socială este mai redus 
faŃă de numărul respondenŃilor din urban. Această diferenŃă îşi are originea, în 
principal, în concentrarea formelor asociaŃioniste specifice economiei sociale (mai 
puŃin cooperativele agricole şi obştile) în mediul urban, precum şi în structura 
ocupaŃională diferită a populaŃiei (Tabelul nr. 2).  
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Tabelul nr. 2 

DiferenŃiere urban – rural în ceea ce priveşte procentul celor care declară că ştiu  
de existenŃa la nivel de localitate/judeŃ a instituŃiilor de ES 

 CAR CARP C.Cred C.Agr C.Mes C.Cons Atel.P ONG Obşte 
Urban 54% 71% 44% 17% 21% 18% 9% 29% 9% 
Rural 26% 41% 27%   8%   8%   8% 3% 12% 5% 

Sursa: Economia socială în România, Bucureşti, 2010, p. 81. 
 
Cunoaşterea obştilor/composesoratelor este prezentă doar în comunităŃile în 

care există această formă de asociere, de aceea şi procentul scăzut obŃinut. De 
exemplu, în judeŃul Vrancea sau în Vâlcea, procentul celor care au auzit despre obşte 
e mai mare decât în judeŃul Giurgiu, unde lipseşte. La nivelul eşantionului, tocmai 
răspândirea acestei forme de asociere în anumite zone geografice şi nu pe tot 
cuprinsul Ńării conduce către acest rezultat. Conform unei cercetări realizate în 2010, 
în cadrul proiectului „Durabil – dezvoltare durabilă în mediul rural” structura 
ocupaŃională în mediul rural este dominată de agricultură, ceea ce explică şi absenŃa 
formelor associative, altele decât cooperative agricole şi obşti/composesorate, din 
acest mediu (Stănilă şi alŃii, 2010). 

STUDII DE CAZ 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Râmnicu Vâlcea 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Râmnicu Vâlcea a fost înfiinŃată în 
anul 1954, la iniŃiativa unui grup de 77 de persoane – membri fondatori. Activitatea 
acestei case de ajutor reciproc a demarat la 1.01.1955, de atunci numărul membrilor 
cotizanŃi fiind în continuă creştere. La începutul anului 2012, CARP Râmnicu Vâlcea 
număra peste 30 000 de membri cotizanŃi, majoritatea acestora fiind pensionari. 
Spre deosebire de alte case de ajutor reciproc ale pensionarilor, prin statut, CARP 
Râmnicu Vâlcea acceptă ca şi membri numai pensionarii şi soŃi/soŃii ale acestora – 
dacă aceste persoane sunt încadrate în muncă. CeilalŃi membri de familie – copii, 
nepoŃi – nu pot deveni membri ai casei. Activitatea CARP Râmnicu Vâlcea se 
desfăşoară în opt puncte de lucru, dintre care şapte sunt filiale, iar un punct de 
lucru se află în municipiul Râmnicu Vâlcea, în sediul deŃinut de organizaŃie. 

Serviciile asigurate membrilor acoperă o gamă variată de nevoi: servicii 
medicale (stomatologie, radiologie), servicii de reparaŃii (ateliere de croitorie şi 
cizmărie), servicii funerare. Serviciile de frizerie şi coafor sunt cele mai accesate de 
către membri, şi datorită tarifelor reduse (5 lei/tuns). Există însă şi servicii pentru 
care cererea este în scădere: reparaŃii de încălŃăminte.  

FacilităŃile oferite membrilor sunt completate de o gamă diversificată de 
ajutoare: de tratament, pentru achiziŃionare de aparate auditive, ajutoare pentru 
lemne. Există, de asemenea, ajutorul de deces, acordat familiei membrului decedat, 
şi, în situaŃia aceasta, CARP Râmnicu Vâlcea oferă şi servicii funerare familiei. 
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Conform statutului, CARP Râmnicu Vâlcea este o organizaŃie „cu caracter civic, 
persoană juridică de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamental, 
apolitică, cu scop de caritate, de într-ajutorare mutuală şi asistenŃă socială” (art. 1, 
Statutul CARP Râmnicu Vâlcea, adoptat în Adunarea generală din 29.03.2008). 
Latura socială a CARP-ului este dezvoltată în articolul 3, care enumeră serviciile 
oferite membrilor, având drept scop „sprijinirea materială a membrilor”. 

Activitatea unui CARP are la bază latura financiară, şi anume creditarea. 
Practic, principalul „produs” este reprezentat de împrumut, ca şi în cazul unei entităŃi 
orientate către profit (bancă comercială sau instituŃie financiară nebancară-IFN). Ca 
şi în cazul unei entităŃi financiare clasice, „produsul” principal este creditarea 
membrilor, deci creditul propriu-zis. Acest produs are ca şi costuri dobânda, deci 
produsul final este format din două părŃi distincte: capitalul împrumutat şi dobânda 
percepută. DiferenŃa constă în primul rând în ceea ce priveşte segmentul de populaŃie 
căruia i se adresează un CARP – vârstnicii, persoane aflate în grupurile care suferă 
excluderea financiară. CondiŃiile de creditare diferă de cele ale unor entităŃi orientate 
către profit (fie ele şi organizaŃii/bănci de nişă), în sensul că doar membri pot 
beneficia de împrumuturi, respectând anumite reglementări legate de vârstă, venituri 
şi vechimea de membru al CARP-ului, toate acestea raportate la fondul acumulat prin 
contribuŃia lunară a fiecărui membru în parte.  

În momentul în care discutăm despre serviciile oferite membrilor apar şi 
categorii de servicii care presupun vânzarea, însă nu comerŃul ca act principal 
reprezintă un scop în sine, ci comercializarea unui produs la un preŃ subvenŃionat 
pentru membri este un mijloc de a atinge scopul principal (într-ajutorarea membrilor). 
Activitatea comercială există astfel în cadrul unui CARP, dar aceasta reprezintă un 
mijloc de într-ajutorare a membrilor şi nu obŃinerea de profit (orientarea către profit din 
activităŃi economice este o caracteristică a societăŃilor comerciale). 

Casa de ajutor reciproc a pensionarilor Târgu NeamŃ 

În 1952 se înfiinŃează, conform legislaŃiei de atunci, Casa de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor Târgu NeamŃ, având 22 de membri fondatori. Membrii fondatori 
erau, la momentul înfiinŃării CARP-ului, pensionari, astfel încât din momentul 
înfiinŃării şi până în prezent acest CAR a funcŃionat ca o entitate axată în special pe 
servicii adresate persoanelor aflate la vârsta a treia.  

Decretul 204 din 1952 a stabilit paşii care trebuiau parcurşi de la depunerea 
cererii de înfiinŃare a CARP-ului de către membrii fondatori şi până la înregistrarea 
propriu-zisă a entităŃii de către autorităŃile statului român din acea vreme. 

Un alt moment decisiv în funcŃionarea şi dezvoltarea CARP Târgu NeamŃ este 
promulgarea Legii 13 pe 1972 (Legea Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor), 
care stipula că aceste entităŃi devin independente faŃă de Ministerul Muncii, având 
permisiunea de a desfăşura o serie de activităŃi cu şi pentru membrii, de a obŃine 
profit şi de a furniza servicii acestora la un preŃ mai mic decât preŃul pieŃei. 

Transformările legislative de după 1990 au produs efecte şi asupra CARP-ului, 
entitatea fiind obligată, conform Legilor 540/2002 şi 502/2004, să se înscrie în 
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Registrul Băncii NaŃionale ca entitate care desfăşoară activităŃi financiare. Aceste 
acte normative au avut un dublu efect: pe de o parte, activitatea de înregistrare a 
tuturor entităŃilor care desfăşoară activităŃi financiare, iar pe de altă parte, a oferit 
posibilitatea transformării acestor entităŃi în instituŃii financiare nebancare (IFN-uri). 
Similitudinile dintre activitatea CAR-urilor şi CARP-urilor şi cea a IFN-urilor se 
opresc la denumire (IFN-urile şi-au păstra denumirea de „cooperative” sau „case de 
ajutor reciproc”), activităŃile acestora din urmă fiind orientate exclusiv către profit în 
dauna furnizării de servicii membrilor. 

Gama de servicii oferite membrilor nu este atât de diversificată în raport cu 
alte CARP-uri, deoarece CARP Târgu NeamŃ nu deŃine cabinet medicale proprii şi 
nu oferă servicii funerare (de exemplu), însă oferă subvenŃionarea serviciilor 
mortuare (pe baza unui contract încheiat cu o firmă de pompe funebre), a analizelor 
medicale (pe baza unei convenŃii încheiate cu spitalul din oraş şi cu clinicile din 
zonă), sau în momentul achiziŃionării ochelarilor de vedere. 

Analiză comparativă CARP Târgu NeamŃ şi CARP Râmnicu Vâlcea 

Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor reprezintă astăzi una dintre puŃinele 
opŃiuni pentru vârstnici în momentul în care ne referim la accesul la finanŃare. 
Conform legislaŃiei în vigoare, CARP-urile se pot uni în cadrul FederaŃiilor sau 
Uniunilor, aceste forme de organizare având atât un rol reprezentativ la nivel 
naŃional, cât şi un rol de orientare a activităŃii caselor membre. OpŃiunea de a se afilia 
aparŃine fiecărui CARP în parte, iar afilierea nu înseamnă subordonare, ci acces la 
informaŃie şi la experienŃa de lucru a celorlalŃi membri. 

Am ales, pentru studiile de caz, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 
Râmnicu Vâlcea şi CARP Târgu NeamŃ, din următoarele considerente: 

a) afilierea – CARP Râmnicu Vâlcea nu este afiliat la nicio federaŃie sau 
uniune, CARP Târgu NeamŃ este membru al FederaŃiei NaŃionale OMENIA; 

b) membri – CARP Râmnicu Vâlcea are peste 30 000 de membri, CARP 
Târgu NeamŃ – aproximativ 9 000; 

c) vechime – ambele CARP-uri au fost înfiinŃate în deceniul V al secolului 
al XX-lea; 

d) serviciile oferite membrilor. 
Toate aceste considerente au fost integrate în următorii indicatori: activitate, 

angajaŃi, management şi luare a deciziilor. În paralel, am urmărit în cadrul analizei 
şi respectarea principiilor economiei sociale enunŃate atât de CIRIEC, cât şi de 
EMES, considerând cele două instituŃii în măsură să fixeze standarde ale activităŃii. 

INDICATORI 

I. Activitate continuă şi risc economic 
În ceea ce priveşte Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor, este dificil de 

realizat o clasificare în funcŃie doar de o gamă de „produse” comercializate. Dacă în 



13 ROLUL CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR 187 

această gamă introducem şi partea de servicii furnizate membrilor (gratuite sau contra 
cost, la un preŃ redus), atunci situaŃia devine clară în contextul în care discutăm despre 
activitatea unui CARP şi de beneficiarii finali ai acestei activităŃi. Ca şi în cazul unei 
entităŃi financiare clasice, „produsul” principal este creditarea membrilor, deci creditul 
propriu zis. Acest produs are ca şi costuri dobânda, deci produsul final este format din 
două părŃi distincte – capitalul împrumutat şi dobânda percepută. 

În momentul în care discutăm despre serviciile oferite membrilor apar şi 
categorii de servicii care presupun vânzarea, însă nu comerŃul ca act principal, ci 
comercializarea unui produs la un preŃ subvenŃionat pentru membri. Activitatea 
comercială există astfel în cadrul unui CARP, dar aceasta reprezintă un mijloc de 
întrajutorare a membrilor şi nu obŃinerea de profit (orientarea către profit din 
activităŃi economice este o caracteristică a societăŃilor comerciale). 

O parte dintre serviciile oferite membrilor sunt comune tuturor CARP-urilor 
din România: reparaŃii încălŃăminte, servicii funerare, servicii medicale (CARP-urile 
cu peste 5 000 de membri), coafor–frizerie. În cazul unor servicii, furnizarea se 
desfăşoară contra cost, însă costul acoperă doar o parte din materia primă folosită 
(pentru frizerie–coafor: vopsea de păr, perii, foarfeci, pudră de talc; pentru reparaŃii 
încălŃăminte: adeziv, piele, calapoade, unelte speciale) sau din plata utilităŃilor 
(energie electrică, apă menajeră, încălzire etc.). 

Am putea spune că rezultatul activităŃii economice este nesatisfăcător, sau 
reprezintă o sursă de deficit. În opinia reprezentanŃilor CARP Râmnicu Vâlcea oferirea 
acestor servicii către membrii reprezintă satisfacerea unor nevoi şi nu o sursă de câştig. 

„Nu avem profit din asta, mergem chiar la unele pe pierdere, chiar la 
ecografie, pentru că doctorul este angajatul nostru şi nu putem să lăsăm fără 
ecografie, şi nu vrem să ne plece doctorul şi atuncea noi asigurăm, asigurăm 
şi noi, din alte părŃi, ce să facem?” (reprezentant CARP Râmnicu Vâlcea). 

Cazul CARP NeamŃ este unul puŃin diferit, în sensul că aici Casa de Ajutor 
Reciproc suportă o parte din preŃul analizelor, plafonul actual fiind de 50 lei, iar 
ceea ce depăşeşte această sumă este suportat de fiecare membru în parte. În această 
situaŃie există o planificare bazată pe media lunară a pacienŃilor, şi pe un plafon de 
costuri care poate fi suportat lunar de către Casă. Atunci când acest plafon este 
depăşit, tot ceea ce excede acestei sume este raportat la cheltuielile lunii următoare, 
pentru a se repartiza cât mai uniform cheltuielile. 

„Până la 50 de RON plătim noi. Iar la situaŃiile unde se trece de 50 de RON, 
plătesc oamenii. Şi, de regulă, sunt cei care vor să se menŃină cu situaŃie de 
om bolnav (gradul 1, gradul 2) şi le trebuie mai multe analize făcute. Se 
depăşeşte un pic suma de 50 de RON. Dar sunt 1–2% care depăşesc suma 
asta. Ştiu care este situaŃia lunară; plătim noi pentru 25 de persoane. Şi dacă 
sunt mai mult de 25 de persoane trecem pe luna cealaltă. Asta este evidenŃa. 
Am ajuns la 257 de persoane. Plătim 1 000 de RON pe lună, pentru 25 de 
persoane” (reprezentant CARP NeamŃ). 
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Serviciile de coafură/frizerie reprezintă o situaŃie interesantă, în sensul că 
încasările mai mari provin de la coafor, în timp ce frizeria nu îşi acoperă 
cheltuielile. O posibilă explicaŃie provine din faptul că speranŃa de viaŃă este mai 
mare în cazul femeilor, dar şi că, observând structura pe vârste şi sexe a populaŃiei 
din România, pe grupa de vârstă peste 65 de ani, procentul femeilor este mai mare. 

„Avem coafură aci lângă noi, coafura care merge foarte bine. Aici avem, 
avem ceva avantaje aproape, la coafură, pentru că este vizitată, uitaŃi, de 
câteva centre lunar. Nici nu poate face faŃă coafeza la treburile acestea. De 
multe ori vin să se facă mai frumoase. Femeile … se constată că au mai mare 
grijă de ele decât bărbaŃii” (reprezentant CARP Râmnicu Vâlcea). 
„La frizerie e mai problematic puŃin, că sunt unii bărbaŃi care au pensii din 
acelea de 350 şi aproape că nu plătesc nimic, şi ei lucrează cam degeaba, 
dar la coafură nu vin din alea care au 350 de lei pensie” (reprezentant 
CARP Râmnicu Vâlcea). 

SituaŃia este diferită în cazul CARP Târgu NeamŃ, în sensul că serviciile 
acestea de coafură şi frizerie au o periodicitate în funcŃie de anotimp. Primăvara şi 
vara sunt perioadele în care activitatea este intensă iar încasările acoperă sau chiar 
depăşesc cheltuielile, în timp ce sfârşitul toamnei şi iarna sunt perioade în care 
activitatea este subdimensionată. 

„Avem frizeria, care merge în pierdere. Facem servicii pentru membrii 
Casei. Nu avem niciun câştig. Ar trebui să avem nişte beneficii, nişte 
rezultate, care implică altceva. Noi lucrăm numai în pierdere. Lucrăm cu un 
preŃ mic, ca să putem să deservim membrii casei. Abia reuşim să acoperim 
salariul celui pe care îl plătim. Şi ăsta este interesul. Noi nu avem interesul 
să câştigăm nişte bani. .... Sunt situaŃii, cum a fost perioada asta cu iarna, 
când n-au mai fost doamnele descoperite şi n-au mai venit să-şi facă părul. 
Şi am stagnat puŃin” (reprezentant CARP Târgu NeamŃ). 

Un alt serviciu furnizat membrilor este cel de reparaŃii încălŃăminte. Înainte 
de 1989, acest serviciu era foarte căutat, având în vedere situaŃia economică 
existentă în acel moment, dar şi penuria de produse de acest tip cu care societatea 
românească se confrunta. În acest moment, acest serviciu şi-a pierdut din 
importanŃă, şi, bineînŃeles, din clienŃi, pe de o parte datorită invaziei de produse 
turceşti sau chinezeşti, iar pe de altă parte, pentru că există produse de bună calitate 
la preŃuri accesibile. 

„Cizmăria vine chiar din 1999, şi ce-aş fi dorit acum să vă explic, de 
cizmărie, uitaŃi, nu merge, avem un cizmar bătrâior şi (oamenii – n.n.) nu-şi 
mai repară încălŃămintea, dacă o găsesc mai ieftină aproape, pe la 
magazinele astea cu produse turceşti sau chinezeşti. Costă mai mult să o 
repare decât să o înlocuiască. Fac o mică paranteză, uitaŃi că sunt încălŃat 
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cu cei mai buni pantofi pe care îi port de când sunt pensionar, i-am luat din 
piaŃă cu 30 lei şi din aprilie îi port încontinuu, nici nu s-au tocit” 
(reprezentant CARP Râmnicu Vâlcea). 
„După 1989 nu am avut cereri pentru a se păstra cizmăria, şi atunci nu am 
mai oferit acest serviciu. Acum, pentru unii e mai uşor să cumpere o pereche 
de pantofi decât să o repare...” (reprezentant CARP Târgu NeamŃ). 

În gama de servicii oferite membrilor, prin specific, se află şi serviciile 
funerare. Alături de ajutorul de înmormântare oferit familiei membrilor, CARP-ul 
oferă şi posibilitatea de a beneficia de cele necesare pentru înmormântare. În funcŃie 
de numărul membrilor, un CARP poate oferi de la ajutorul de înmormântare (sumă 
de bani) până la servicii funerare complete cu preŃ redus. CARP Râmnicu Vâlcea 
oferă familiei membrului decedat atât ajutorul de înmormântare, cât şi servicii 
funerare la un preŃ redus, prin acordul existent cu firme de profil din Ńară. 

„Noi le furnizăm transporturi funerare, procurarea de coşciuge – avem 
atelierul nostru acolo de procurare şi avem două maşini mortuare. Procurăm, 
deci, coşciuge de la Mediaş şi de la Vălenii de Munte, la nişte preŃuri mai 
convenabile pentru pensionari şi nişte coşciuge destul de bine echipate, cu 
tot ce trebuie încât când vine, îşi ia absolut totul, cu cruce, cu tot ce trebuie, 
cu aranjament” (reprezentant CARP Râmnicu Vâlcea). 

CARP Târgu NeamŃ nu deŃine un sediu de dimensiuni generoase, astfel încât 
să poată pune la dispoziŃie un spaŃiu pentru serviciile funerare oferite membrilor. 
Din acest considerent, conducerea Casei a optat pentru un contract cu o firmă 
specializată în oferirea de servicii de pompe funebre, CARP-ul suportând 
(subvenŃionând) o parte din costurile acestor servicii. 

„Avem un magazin cu care colaborăm, pentru pompe funebre. Absolut tot ce 
este nevoie pentru un decedat. Dăm la un preŃ mai redus ceea ce îşi cumpără 
omul. Ne spune dacă are un decedat în familie şi îl îndreptăm să se ducă la 
magazinul respectiv. Şi ia de acolo sicriu, căldări, prosoape la un preŃ redus, 
negociat cu ei şi le dau mai ieftin decât alŃii, pentru oamenii care sunt la noi. 
Dacă un sicriu e 13 milioane şi noi îl dăm cu 8 milioane şi jumătate, e ceva. 
Avem şi o maşină pe care o dăm pentru transport” (reprezentant CARP 
Târgu NeamŃ). 

Socializarea reprezintă un aspect important al vieŃii vârstnicilor, mai ales prin 
prisma nevoii de a discuta cu persoane de aceeaşi vârstă, sau cu persoane aflate în 
situaŃii similare. Casele membre ale FederaŃiei OMENIA deŃin spaŃii cu destinaŃie de 
cluburi – locuri de socializare. În cazul CARP-urilor neafiliate, în funcŃie de numărul 
membrilor, acestea pot alege să pună la dispoziŃia membrilor astfel de spaŃii. Un alt 
mod de a facilita socializarea membrilor îl reprezintă excursiile organizate de fiecare 
CARP, din fonduri proprii sau contra cost (cu preŃuri subvenŃionate). 
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„Au cerut femeile, cică, «ce dom’ne, da’ ce, clubu-i numai pentru bărbaŃi?» 
şi a început să devină o luptă, o rivalitate între ... şi le-am creat. Am ridicat 
problema şi s-a hotărât atuncea, cu acordul Adunării generale de fapt, şi 
bărbaŃi şi femei care au fost acolo, să funcŃioneze marŃea şi joia pentru 
femei. Şi a rămas întotdeauna joia pentru femei, deci la club să se realizeze 
activităŃi ale femeilor” (reprezentant CARP Râmnicu Vâlcea). 

Excursiile, în cazul CARP Râmnicu Vâlcea, erau gratuite până în anii 2005–
2006, prin sponsorizarea primită de la o firmă de transport persoane din Râmnicu 
Vâlcea. Odată cu începutul crizei economice, aceste excursii au fost organizate 
contra cost, cu o atenŃie sporită acordată tuturor detaliilor. 

„Până în ’95 sau 2006 chiar, de exemplu, firma Antares, când era domnul 
Lambru aici înaintea mea ca preşedinte, dom’ne făcea acest om de la 
Antares, trimitea o maşină şi făcea, se făceau excursiile gratis aproape, 
gratis. Dar nu ştiu de ce aveau şi parcă mai mulŃi bani, acum nu mai merge 
pe gratis” (reprezentant CARP Râmnicu Vâlcea). 

În funcŃie de numărul solicitărilor primite de la membri, un CARP poate 
decide dacă organizează o singură excursie pe an, sau mai multe.  

„Excursii am făcut în fiecare an. Chiar şi două excursii pe an am făcut, cu 
reducere de până la 50%. Noi plătim jumătate şi omul jumătate. De exemplu, 
în martie anul trecut au fost peste 100 de persoane” (reprezentant CARP 
Târgu NeamŃ). 

Riscul economic este asumat de către organizaŃie, ca utilizator al fondurilor 
membrilor. Acest risc este Ńinut sub control atât în ceea ce priveşte creditarea (rău 
platnicii sau decesul împrumutatului înainte de rambursa împrumutul) prin statut 
(numărul şi tipul giranŃilor, dimensionarea împrumuturilor în funcŃie de fondul 
social acumulat de membru) sau legislaŃia în vigoare (posibilitatea instituirii 
popririi pe pensia membrului împrumutat pentru întârziere mai mare de 3 luni), cât 
şi în ceea ce priveşte activităŃile economice (planificarea lunară a cheltuielilor, 
fondul de rezervă). Deşi riscul este, în aparenŃă, unul mare, în esenŃă acest factor 
este Ńinut sub control prin măsurile enumerate mai sus, astfel încât situaŃiile 
neprevăzute să nu afecteze activitatea zilnică a casei de ajutor reciproc. 

II. Număr de angajaŃi 
Activitatea unui CARP necesită o structură de personal diferită de cea unei 

organizaŃii orientate către profit. Pe de o parte discutăm despre o structură de 
personal orientată către latura financiară (casieri, contabili, şefi de filiale), pe de 
altă parte de o structură orientată către partea de servicii furnizate membrilor 
(şofer, cizmar, frizer, asistent medical şi medic). Consiliul director reprezintă 



17 ROLUL CASELOR DE AJUTOR RECIPROC ALE PENSIONARILOR 191 

structura care verifică şi orientează activitatea celor două paliere care îşi desfăşoară 
activitatea în cadrul organizaŃiei. 

Numărul de angajaŃi variază de la un CARP la altul, în funcŃie de mai mulŃi 
factori: numărul de membri, gama de servicii furnizate, număr de sucursale sau 
filiale. În cazul CARP Râmnicu Vâlcea, întreaga structură de personal numără 30 de 
persoane, raportate la un număr de peste 30 000 de membri. CARP Târgu NeamŃ 
are un număr de opt angajaŃi, care deserves peste 9 000 de membri. Observând 
structura de personal din cele două organizaŃii, putem aprecia că raportul este de 1 
angajat la cel puŃin 1 000 de membri, astfel încât să fie asigurată eficienŃa maximă 
în ceea ce priveşte activitatea zilnică. 

„Deci cu toŃii nu depăşim 30 de oameni, deci cu membrii consiliului director 
şi cu salariaŃii nu depăşim 30 de oameni la treizeci şi ceva de mii de 
membrii. 30 de oameni în cele şapte filiale. Cu totul, cu totul, cu totul; cu 
totul la filiale numai ei sunt şefii de filiale acolo, nu au angajaŃi. Deci acolo, 
deci toate treburile, de contabilitate, să facă aici mănunchiul ăsta trei 
contabili, câŃi sunt” (reprezentant CARP Râmnicu Vâlcea). 
„Avem şase salariaŃi, plus doi; un preşedinte şi doi consilieri. SalariaŃii sunt 
repartizaŃi pe compartimente: contabilitate şi secretariat. La contabilitate 
este contabilul-şef şi economistul. La secretariat lucrează două secretare şi 
un informatician. Ştim că mai este un compartiment, dacă îi poŃi spune aşa: 
casieria. Acolo lucrează o singură persoană” (reprezentant CARP Târgu 
NeamŃ). 

III. Management şi luare a deciziilor 
Conform legislaŃiei în vigoare, fiecare Casă de Ajutor Reciproc este obligată să 

îndeplinească anumite criterii, cum ar fi: prezenŃa organelor de conducere alese de 
membri, a comisiei de cenzori şi a adunării generale a membrilor ca for superior care 
ia decizia asupra conducerii organizaŃiei şi a strategiei pentru perioada următoare. 

„Ca şi entităŃi de conducere alese avem ... deci e consiliul director, după 
aceea când ne întâlnim în şedinŃă, consiliul consultativ, şedinŃele comune 
care o să avem săptămâna viitoare, de sfârşit de an, că facem semestriala 
asta, alta e trimestrială, cu consiliul director. Apoi comisia de cenzori, şi cea 
mai important, Adunarea generală” (reprezentant CARP Râmnicu Vâlcea). 
„Avem un preşedinte şi doi consilieri. Organ de conducere este Consiliul 
Director. Sunt trei membri şi doi supleanŃi. Sunt trei consilieri, dintre care 
unul este preşedinte. Ca organ de verificare este Comisia de cenzori. Organul 
suprem, care dispune componenŃa conducerii, este Adunarea generală” 
(reprezentant CARP Târgu NeamŃ). 

În cazul entităŃilor care au un număr de membri de ordinul miilor, participarea 
la şedinŃele Adunării generale se face pe bază de reprezentativitate, 1 reprezentant 
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la fiecare 100 sau 300 de membri. În cazul CARP Râmnicu Vâlcea, norma de 
reprezentare este de 1 la 300, având astfel peste 100 de reprezentanŃi la fiecare 
Adunare generală. Norma de reprezentare în cadrul Adunării generale a CARP 
Târgu NeamŃ este de 1 la 100, determinată de numărul de membri ai casei. 

ReprezentanŃii sunt aleşi de membrii localităŃilor pe care le deservesc, prin 
vot secret, iar mandatul lor este valabil pentru o singură Adunare generală. Fiecare 
casă de ajutor reciproc a pensionarilor respectă aceste prevederi, prin statut, iar 
delegaŃia oferită reprezentantului are ataşate procesul verbal cu decizia şi lista cu 
semnăturile membrilor care au votat. Pentru ca alegerea să fie considerată validă 
trebuie să fie prezenŃi la vot 50% + 1 dintre membrii CARP din acea localitate sau 
filială.  

„Algoritmul este de 1 la 300, deoarece avem peste 30 000 de membri. Dacă 
ar fi fost 1 la 100 nu am fi avut unde să ne întâlnim cu toŃii. Trebuie spus că, 
înainte, se convoacă membrii casei din fiecare localitate, şi votează. Aci 
trebuie să spun că la delegaŃie se ataşează procesul verbal şi lista cu 
semnăturile celor care au votat. Dacă nu sunt jumătate plus 1 din membrii 
casei prezenŃi, se trimit alte convocări. Totul este democratic, legal şi 
organizat aşa cum spune legea” (reprezentant CARP Râmnicu Vâlcea). 
„Deci li se dă un mandat. Păi poate el e împotriva mea şi vă ia pe 
dumneavoastră. Eu îl domesticesc de acasă? Dacă e reprezentantul a 100 de 
oameni, ăia ar trebui să-i zică: Noi te trimitem pe tine să votezi aşa. Alea 100 
de voturi ale noastre le faci în felul următor. Şi fiecare votează tot ceea ce se 
propune, pozitiv sau negativ” (reprezentant CARP Târgu NeamŃ). 

CONCLUZII 

Unul dintre grupurile vulnerabile aflat în fiecare comunitate este reprezentat 
de persoanele de vârsta a treia, ajunse la momentul retragerii din viaŃa activă. 
Nevoile acestor persoane sunt deosebite prin natura lor, la fel şi modalităŃile de 
intervenŃie. Planul de măsuri urmează, în cazul persoanelor vârstnice, o intervenŃie 
bazată pe prevenirea excluziunii – mai ales cea de natură financiară, şi pe 
îmbunătăŃirea accesului la serviciile sociomedicale. 

Structurile asociative pentru vârsta a treia joacă un rol important în acest 
demers, având în vedere experienŃa dobândită până acum şi activitatea desfăşurată 
cu şi pentru acest grup vulnerabil. Excluderea financiară reprezintă procesul prin 
care oamenii întâmpinǎ dificultǎŃi în accesarea şi/sau utilizarea acelor servicii şi 
produse financiare ale pieŃei dominante [mainstream] care corespund nevoilor lor 
şi le permit sǎ ducǎ o viaŃǎ socialǎ normalǎ în societatea din care fac parte. 

Pornind de la această nevoie a accesului la instrumentele financiare şi după 
retragerea din viaŃa activă a apărut noŃiunea de întrajutorare, concretizată prin 
casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (CARP). Aceste entităŃi au preluat 
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sarcina facilitării accesului la instrumentele financiare adresate vârstnicilor, 
oferind, în paralel, servicii sociale membrilor.  

La sfârşitul anului 2011, conform datelor Institutului NaŃional de Statistică 
(INS), în România numărul pensionarilor era de 4 665 761 de persoane. Adăugând 
acestui număr problemele cu care se confruntă persoanele ajunse la vârsta 
pensionării (sănătate, scăderea veniturilor, accesul la finanŃare) rezultă necesitatea 
creării unei strategii, a unui plan de măsuri în ceea ce priveşte pe de o parte 
identificarea nevoilor vârstnicilor, pe de altă parte – satisfacerea acestor nevoi. 

Rolul Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor devine, în situaŃia dată, 
acela de a facilita accesul vârstnicilor la instrumentele financiare, în paralel cu 
oferirea de servicii adresate direct acestei categorii de beneficiari. Riscul excluderii 
financiare este foarte mare în cazul acestui grup vulnerabil, ca şi cauze 
determinante putând fi enumerate: lipsa accesului la finanŃările de pe piaŃa liberă 
(bănci comerciale), riscurile asociate vârstei (starea de sănătate), veniturile (nivel al 
veniturilor redus, care nu poate permite accesarea unui împrumut clasic). 

Legătura dintre activitatea CARP şi dezvoltarea locală poate fi privită atât 
prin prisma măsurilor propuse de organizaŃii, cât şi prin cea a satisfacerii unor 
nevoi identificate în comunitate. Mai precis, organizaŃiile mutuale pot determina, 
prin intermediul forurilor reprezentative naŃionale, adoptarea unor măsuri în 
beneficiul vârstnicilor, îmbunătăŃind atât situaŃia financiară a acestora (ex: transport 
gratuit, scutirea de la plata unor impozite şi taxe locale) cât şi expunerea totală a 
bugetului local (diminuarea sumelor cheltuite pentru asigurarea anumitor servicii 
pentru vârstnici). 

Facilitarea accesului la instrumente financiare (împrumuturi) are drept scop 
îmbunătăŃirea accesului la bunuri şi/sau servicii cu obiectivul final de a creşte 
nivelul de trai al vârstnicilor şi, implicit, satisfacŃia cu viaŃa al acestora. 
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he role of this paper is to present and examine the role that 
mutual aid’s associations of pensioners play in local development 
process in Romania. The type of services provided by the mutual 

aid’s associations of pensioners, the effects thereof on the community, determine 
the major role such entities play within the local development process. This 
paper presents a qualitative analysis of two entities, Mutual aid’s association 
of pensioners from Ramnicu Valcea and Mutual aid’s association of pensioners 
from Targu Neamt. Both entities were included in the sample of research 
conducted in Romania by the team of the project “Prometeus – Promoting 

social economy in Romania through research, education and training at 
European standards”. The purpose of this analysis is to show how the activities of 
such entities can solve the problems of it’s members, and to demonstrate that 
this kind of entities follows the principles of social economy. The analysis was 
performed by following two directions: work and the principles of social economy. 
Regarding work, great emphasis was placed on the number of members, loan 
type and range of services offered to them (free or subsidized price). In accord 
to the principles of social economy, both entities, through the statute of each 
of these organizations and through  respecting the EMES indicators: social 
objective, participatory, distribution of profits, decisions made democratically. 
The mutual aid’s associations of pensioners  are, in most of the cases, the engine 
of the local development, through the activities which they develop. The 
characteristics of these entities – the non-profit character, the social purpose 
of the activity, the participation of the members in the government, the 
multistakeholders governance – allow these organizations to mobilize local 
resources, to stimulate the creation of social capital at the level of the community, 
to ensure the welfare of the members of the community. In the same time, 
mutual aid’s associations of pensioners facilitates financial inclusion by 
members that provide access to loans elderly, persons whose income and age 
prevents them from accessing a loan from a commercial bank. 

Keywords: social economy, local development, mutual aid associations 
of pensioners, social inclusion. 
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