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PREFAJA

Asociatia Casei de ajutor reciproc a pensionarilor este o asocia^ie fondata de
un grup de pensionari, avand organizare de sine statatoare ce ii asigura
func(ionarea ca un tot unitar, precum i un patrimoniu propriu i deosebit de eel al
altor persoane, destinat realizarii unui anumit scop, in acord cu interesul
membrilor ce o compun i cu reglementarile legale in vigoare.

In conditiile legii, aceasta organiza^ie este persoana juridica, de drept privat
i in consecinta, poate ca, in nume propriu sa dobandeasca drepturi i sa-i asume

obligafii, de care raspunde cu propriul patrimoniu.
Calitatea de subiect de drepturi este cunoscuta de dreptul obiectiv

persoanelor juridice i se exprimaprin capacitatea juridica.
Organizarea i func^ionarea Asociatiei Casei de ajutor reciproc a

pensionarilor se realizeaza pe baza prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la
asociafii i funda(ii, dispunand de sediu, organe proprii de conducere i control,
avand temeiul juridic i in Legea nr. 540 din 27 septembrie 2002, privind Casele
de ajutor reciproc a pensionarilor. In baza principiilor din actele normative
amintite, reglementarile de organizare i func(ionare sunt cuprinse in "STATUT"
adoptat in Adunarea generala.

Formularea i adoptarea unui nou Statut al Asociatiei Casei de ajutor
reciproc a pensionarilor din Arad, s-a considerat necesara, pentru a raspunde

principiilor actuale a statului de drept, iar in mod deosebit a principiului ocrotirii
sociale, reprezentand SINTEZA armonizarii cu legisla^ia romana in vigoare,
eliminarii tuturor formularilor caduce i reactualizarii corespunzatoare care sa
permita o desfaurare a activita(ii sociale i economice in vederea intrajutorarii
membrilor Casei.

In noul statut sunt mai clar structurate organele de dispozi|ie i execu^e ale
Asociatiei Casei de ajutor reciproc a pensionarilor din Arad, precum i o noua
formulare a unor activita(i i servicii, a veniturilor, constituirea fondurilor i
destinafia acestora, intr-o noua formulare corespunzatoare terminologiei juridice
actuale i scopului Asociatiei Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.



Art. 1.1. Denumirea asociatiei este Asociatia Casei de ajutor reciproc a
pensionarilor din municipiul Arad, denumita pe scurt "Asociatia CARP". Este o
organizafie cu caracter civic, persoana juridica de drept privat cu caracter
nepatrimonial, neguvernamental, apolitic i non profit i care are ca scop protectia
i asisten(a sociala, intrajutorarea mutuala a pensionarilor i a membrilor lor de

familie.
2.Durata de func^ionare a Asociatiei este nelimitata. Sediul Asociatiei va fi

in Arad, str. Paul Chinezu nr.5.

3.Asociatia a luat fiin^a in temeiul Decretului nr.204/1951 i a Deciziei
nr.2700/4 august 1952 a Sfatului Popular al Municipiului Arad si functioneaza in
conformitate cu prevederile OG. nr.26/2000 cu privire la asocia^ii i fundafii, a
Legii nr.540/27 septembrie 2002 privind Casele de ajutor reciproc a pensionarilor
i a Statutului modificat si completat ulterior. Durata de functionare a Asociatiei

CARP Arad cu sediul in Arad, str.Paul Chinezu nr.5, jud. Arad este nelimitata.
Art.2. Scopul Asociatiei CARP Arad consta in sprijinirea membrilor

cotizan^i i a membrilor de familie care se gospodaresc cu acesta, in vederea
imbunata(irii calitafii vie^ii lor i furnizarea unor servicii atat membrilor, cat i
altor persoane varstnice, in func(ie de nevoi i resursele aflate la dispozi^ie.

Pentru aducerea la indeplinire a scopului, Asociatia CARP ii propune
urmatorul obiect de activitate:
a), acordarea unor Imprumuturi rambursabile;
b). sprijinirea membrilor aflafi in stare de rise social i a familiilor care se
gospodaresc cu acesta, prin ajutoare materiale sau financiare nerambursabile;
c). infiinlarea, dotarea i asigurarea func^ionarii unor institufii de asisten(a sociala,
pentru ocrotirea persoanelor sau familiilor aflate in stare de rise social multiplu,
astfel: cantine sociale, centre de zi pentru varstnici, asisten(a la domiciliu, centre
reziden(iale pentru varstnici, alte servicii medicale, farmaceutice, stomatologice,
ale bailor termale etc.
d). angajarea Asociatiei CARP Arad in rela(ii i contacte cu organiza|ii i institu(ii
guvernamentale i neguvernamentale, ale societa(ii civile, cu confesiuni
religioase, cu diferite persoane fizice i juridice, romane i straine, din (ara i de
peste hotare, in vederea unei colaborari reciproc avantajoase;
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e).     popularizarea  acfiunilor  i  a activitafilor   Asociatiei  Casei,  prin
mijloace de raspandire a informafiilor la care are acces, astfel: presa scrisa, audio-
vizuala, informafionala;
f).  acordarea de ajutoare umanitare persoanelor i familiilor vulnerabile, dar i
ihstitufiilor i organizafiilor cu obiect de activitate social-umanitar,  cultural,
medical;
g). consiliere sociala i juridica i acordarea de asistenfa pentru persoane i
grupuri aflate in stare de rise social;
h). colaborarea cu autoritatea locala i judefeana pentru organizarea in comun a
unor acfiuni; Promovarea i popularizarea colaborarii i a sprijinului acordat de
autoritafile locale i judefene persoanelor varstnice i celor aflafi in stare de
vulnerabilitate;
i). promovarea spiritului intercultural i a respectului reciproc in toate activitafile
1 colaborarile Asociatiei Casei;

j). colaborarea cu organizafiile care sprijina membrii comunita(ii, afla(i in stare de
rise social multiplu, astfel: persoane i familii sarace de etnie roma, persoane fara
adapost, varstnici cu stare de sanatate precara, fara sprijin familial, etc;
k). colaborarea cu coli, institufii de studii superioare i organizafii de tineret
pentru asigurarea bunei colaborari intre generafii;
1). recrutare de voluntari, pentru realizarea obiectului de activitate a Asociatiei
Casei;
m) colaborarea cu institufii de ocrotire a sanatafii, pentru imbuntafirea calitafii
viefii persoanelor varstnice;
n). organizarea i susfinerea unor programe de formare pentru persoane varstnice,

in domenii de  interes  cum ar  fi: invafarea de  limbi straine,  utilizarea
calculatoarelor, unele meteuguri artizanale etc.; prin care se satisfac nevoi

privind desfaurarea unor activitafi utile i posibil sprijin financiar;
o). promovarea principiilor democratice i a drepturilor omului;
p). organizarea unor activitafi de petrecere a timpului liber;
q). furnizarea unor servicii sociale sau socio-medicale, cu caracter contributiv sau

noncontributiv, in funcfie de condifiile stabilite prin Regulamentele de organizare
i funcfionare, aprobate de Consiliul director;

r).  organizarea de expozifii,  conferinfe,  simpozioane,  schimburi  culturale,
schimburi de experienfa cu parteneri din fara sau din strainatate;
s). editare de brouri, reviste, materiale promofionale i crearea unei baze de date
informafionale, audio- vizuale;
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). activitafi   de  valorificare  a  unor obiecte  sau bunuri  din proprietatea

Asociatiei Casei i prin colaborari;
t). activitafi de transport, producfie, servicii;
v). desfacerea de produse alimentare prin magazine tip economat; Poate susfine
administrarea unor case de odihna, unitafi de tratament, unitafi in care se
realizeaza reparafii de obiecte electrocasnice, imbracaminte, incalfaminte, servicii
de pompe funebre etc.;
x) strangerea de fonduri pentru realizarea scopului Asociatiei Casei;
y). derularea unor proiecte finanfate din fonduri nerambursabile pentru sprijinirea
persoanelor sau grupurilor defavorizate, precum i pentru dezvoltare comunitara i

dezvoltarea societafii civile;
z). desfaurarea oricaror alte activitafii permise de lege pentru ducerea la
indeplinire a scopului Asociatiei Casei";
Se introduce urmatoarea subdiviziune din acest articol cu litera w care va
avea urmatorul continut:

w)"denumirea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Arad, se inlocuiste cu
ASOCIATIA CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR ARAD,
prescurtat ASOCIATIA CARP ARAD, care are urmdtoarele puncte de lucru:
-Administra^e si secretariat, birou de contabilitate si consiliere juridica,
inclusiv caserie securizatd care asigurd intrajutorarea mutuald a pensionarilor
si membrilor de familie, locatie in Arad, str.Paul Chinezu nr.5
-Strandul termal a Asociatiei CARP Arad cu locatia in Arad, str. Mesterul
Manole nr.lA, avdnd urmdtoarele activitdti: explorarea si exploatarea apei
geotermale pentru necesitdti medicale, recreative si distractive si alte activitdti
extractive.

-Casa de Retragere Rezidentiald, avdnd ca locatie in Arad, str. Grigore
Alexandrescu nr.ll in care se ingrijesc cu o asistentd medicald de specialitate
persoane varstnice din asociatie care solicitd acest sprijin.
^Cantina sociala a Asociatiei CARP Arad, cu locatia in Arad, str.Grigore
Alexandrescu nr.ll, care asigurd 3 mese pe zi persoanelor din Casa de
Retragere Rezidentiald si o masd la prdnd pentru toti solicitantii care sunt
membrii ai Asociatiei CARP Arad.
-Cabinet stomatologic a membrilor asociatiei din CARP Arad ce isi desfdsoard
activitatea medicald din Arad, str.Stefan Cicio Pop nr.16, aflatd in curs de
mutare intr-o altd locatie in aceeasi clddire rezidential si cantina asociatiei.
-Atelierul de croitorie si retusuri ce isi desfdsoard activitatea in locatia din
Arad str. Tribunal Dobra nr.ll



CAP.II. MEMBRII CARP - DREPTURI SI QBLIGATII

Art.4 (1) Pot fi membrii Asociatiei CARP Arad pensionarii din orice
categorii, limita de varsta, invaliditate, urma, daca au implinit varsta de 18 ani i
sunt pensionari de stat, IOVR, militari, ai Caselor de pensii ale avocafilor,
Uniunilor de creafie, ai cultelor, pensionarii din agricultur^.

(2) Varsta pana la care se pot inscrie ca membrii ai Asociatiei CARP ARAD
este nelimitata, dar peste 75 de ani va prezenta un act medical privind starea
sanatafii.

(3). Pot fi membrii Asociatiei CARP i membrii de familie (sof sau sofie),
precum i copiii incapabili de munca aflafi in intrefinerea pensionarului sau
beneficiarului de ajutor social.

(4). In caz de suspendare a pensiei sau ajutorului social, calitatea de membru
se menfine i pe aceasta perioada, daca obligafiile bane^ti fafa de Casa se achita
regulat.

6
^magazinul de tip Economat, situat in Arad, P-ta Avram Iancu nr.5-6,

-Pensiunea sociala ce isi  desfdsoard activitatea in Arad, str.  Grigore
Alexandrescu nr.ll"

Art.3. Asociatia CARP Arad ii desfaoara activitatea in municipiul i
judeful Arad, putand infiinfa filiale cu persoanlitate juridica in localitafi din
judeful Arad, daca eel pufin 50 persoane o solicita, sau sucursale fara personalitate
juridica. Activitatea acestora se va desfaura conform Statutului, iar infiinfarea lor
se va realiza conform procedurii legale ce reglementeaza materia.

Adunarea generala imputernicete Pre^edintele - in funcfie al Asociatiei
CARP Arad, la data infiinfarii filialei sau sucursalei - de a indeplini toate
demersurile necesare i a semna in numele Asociatiei pe toate actele constitutive,
inclusiv de a cere organelor in drept, dispunerea inscrierii filialei in Registrul
asociafiilor i fundafiilor precum si cele pentru modificarea Statutului Asociatiei
CARP, conform prezentei hotarari.
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(5). Nu poate fi membru Asociatiei CARP o persoana fizica ale

carei interese sunt contrare celor ale Asociatiei Casei, sau care ii face concurenfa

neloiala.

Art.5. Primirea, retragerea, transferul sau excluderea ca membru CARP

Arad, se aproba de Consiliul director al Asociatiei pe baza cererii individuale sau
a altor documente.

Art.6. Membrii Asociatiei Casa de ajutor reciproc a pensionarilor din Arad
au dreptul:

a)sa beneficieze de prestafii prevazute la art.2 din prezentul Statut;
b)sa aleaga i sa fie alei in Consiliul director i in Comisia de cenzori;
c)sa apere i sa pastreze bunurile Asociatiei, cu diligenfa celui mai bun

gospodar;
d)sa li se restituie, in condifiile prevazute de Statut, sumele prevazute cu

titlu de cotizafie;
e)sa beneficieze de ajutorul de deces, in condifiile prevazute de Statut, prin

intermediul urmasilor.
Art.7. Membrii Asociatiei CARP ARAD au urmatoarele indatoriri:
a)sa cunoasca i sa respecte Statutul Asociatiei Casa de ajutor reciproc a

pensionarilor;
b)sa achite in termen obligafiile baneti fafa de Asociatia CARP,

reprezentand cotizafii, contribufii, imprumuturi, inclusiv dobanzile aferente;
c)sa apere i sa pastreze bunurile Asociatiei Casei de ajutor reciproc a

pensionarilor;
d)sa respecte hotararile Adunarii Generale i ale Consiliului director i sa

participe la indeplinirea acestor hotarari.
Art.8 (1) Membrii Asociatiei CARP Arad, platesc cotizafii i contribufii

lunare ce se stabilesc dupa cum urmeaza:
a)cotizafii lunare de 1% din pensia de asigurari sociale sau alte venituri din

pensii, dar nu mai pufin decat este stabilit in anexa la Statut.
b)contribufii lunare in sume fixe stabilite in anexa;
c) acestea se incaseaza prin caseria centrala la sediu sau prin incasatori la

domiciliu.
(2) Membrii de familie prevazufi la articolul 4 alineatul 3 din prezentul

Statut platesc o cotizafie lunara de 50% din cotizafia titularului, dar nu mai pufin
de cum este stabilit in anexa.
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(3) Membrii care doresc sa-i constituie un fond social mai mare pot

depune sume superioare cotizatiei de 1% din pensia lunara, dar cu obligatia, sa
achite si cotizatia de 1 %, cu regularitate.

(4) Calitatea de membru al Asociatiei CARP Arad se dovedete cu carnetul
de membru. Pierderea distrugerea sau disparifia carnetului se inlocuiete, cu un
duplicat, la cerere.

Art9.(l). Calitatea de membru al Asociatiei CARP inceteaza prin retragere,
excludere sau deces.

(2). Retragerea membrilor Asociatiei CARP se face prin cerere scrisa, iar
termenul pentru restituirea fondului cotizant nu poate depasi 180 zile , fafa de data
aprobarii retragerii.

(3). Membrul Asociatiei CARP poate fi exclus din Asociatie in cazurile in

care:
a), nu plateste cotizatia si contributia lunara, mai mult de 6 luni.
b). nu mai indeplinete condifiile pentru a fi membru al Asociatiei Casei,

prevazute de art.4;

c). pentru atitudine potrivnica intereselor Asociatiei Casei, a unor acte de
indiscipline sau savarirea infracfiunilor in dauna Casei;

Hotararea de excludere se ia de Consiliul director al Asociatiei Casei i se
comunica celui in cauza prin orice mijloace, chiar i afiare la sediu. Membrul
exclus poate contesta hotararea, la Adunarea generala, prin Comisia de cenzori, in

termen de 30 de zile de la comunicarea hotararii.
(4). In caz de deces calitatea de membru al Asociatiei CARP se pierde in

ziua decesului.

(5). Odata cu pierderea calitafii de membru, pierd aceasta calitate i membrii
sai de familie.

(6). La incetarea calitafii de membru, indiferent de motive sumele depuse cu
titlu de cotizafie lunara, se restituie titularului sau urmailor sai legali, dupa
refinerea datoriilor rezultate din imprumut, taxa i contribu^e.

(7). Dreptul de a pretinde restituirea cotizatiei se face in termen de 3 ani, de
la ultima depunere. Cotizatiei nerevendicata dupa acest termen, ramane ca venit la
CARP Arad. Membrii Asociatiei CARP pot beneficia in cursul unui an
ealendaristic, de maximum 2 ajutoare banesti, prevazute in prezentul statut, care

pot fi solicitate in termen de 180 zile, de la data emiterii actelor care indreptatesc
solicitarea ajutorului. Tabelul cu persoanele care au pierdut calitatea de membru
va fi afisat periodic la avizierul Asociatiei CARP Arad.



CAP.IIL ORGANELE DE CONDUCERE
A. ADUNAREA GENERALA

Art.lO.(l) Organul de conducere al Asociatiei CARP este Adunarea
Generala a membrilor, ce se convoaca eel pufin o data pe an de Consiliul
Director.

(2)Adunarea generala este legal constituita daca sunt prezenti un numar de
eel putin jumatate plus unui, din numarul delegatilor validati de Consiliul director,
cu asigurarea reprezentarii echitabile a membrilor Asociatiei CARP Arad.

(3)Adunarea generala extraordinara se convoaca de catre Consiliul Director
ori de cate ori este necesar, dar se poate convoca i prin inifiativa membrilor
CARP, de minim 10% din totalul membrilor, care vor solicita in scris, cu tabelul
nominal semnat de catre inifiatorii adunarii generale extraordinare, cu respectarea
condifiilor prealabile prevazute de art. 10 alin.5 din Statut".

(4)Adunarea generala ia hotarari valabile cu majoritatea simpla a voturilor.
(5)Convocarea membrilor la adunarea generala se face cu eel pufin 15 zile

inainte, pentru adunarile generale ordinare i cu 7 zile pentru adunarea generala
extraodinara. Materialele care vor fi prezentate in adunarea generala vor fi puse la
dispozifia membrilor Asociatiei Casei, pentru consultare, cu  eel putin 5 zile
inainte de data intrunirii adunarii generale.

Art.ll. Adunarea generala are urmatoarele atribufii:
a), aproba Statutul Casei i modificarea lui;
b). stabilete numarul membrilor Consiliului director i ai Comisiei de

cenzori, alege i revoca membrii Consiliului director, i Comisiei de cenzori
precum i preedinfii acestora;

c). aproba bugetul anual de venituri i cheltuieli al Asociatiei;
d). stabilete cuantumul cotizafiilor i contribufiilor lunare ale membrilor

precum i proporfiile in care se constituie fondurile prevazute de art.22 din
prezentul Statut;

(e)stabilete  cuantumul imprumuturilor  i  al  ajutoarelor  in limitele
prevazute de statutul Casei;

(f)aproba Statul de funcfii i remunerarea personalului angajat al Asociatiei,
cuantumul i cotele drepturilor ce se acorda potrivit art.25,26,27 i 29 din Statut,
finand seama de resursele bugetare aflate la dispozifie i de reglementarile legale
in vigoare;"

(g) stabileste fondurile pentru indemnizatiile lunare ce pot fi acordate.
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(h) analizeaza i aproba raportul de activitate al Consiliului director,

bilanful i darea de seama contabila, raportul Comisiei de cenzori;
(i) rezolva contestafiile impotriva hotararilor luate de Consiliul   director;
(j)indeplinete orice alte atribufii prevazute in prezentul Statut;
(k) Adunarea Generala este condusa de Presedintele Asociatiei CARP Arad,

iar in lipsa acestuia de catre o persoana desemnata in scris de Consiliul director.

B. CONSILIUL DIRECTOR

Art.l2(l) Consiliul director este organul executiv de conducere i
administrare al Asociatiei Casei i raspunde in fafa Adunarii generale pentru toata
activitatea sa, precum i pentru respectarea dispozifiilor legale privind
administrarea mijloacelor materiale i baneti ale Asociatiei.

(2) Consiliul director se alege pe o perioada de 4 ani si poate fi format
dintr-un numar de pana la 5 membrii si 2 supleanti, retribuiti in functie de
activitatea lor.

(3) Consiliul director se intruneste de eel putin 2 ori pe luna. Hotararile
sale sunt valabile cu majoritatea voturilor membrilor care il compun. Presedintele
Asociatiei CARP este membru de drept in Consiliul director si indeplineste si
functia de Presedinte a Consiliului director, conducand sedintele acestuia.

(4) Consiliul director are urmatoarele atribufii:
(a)asigura respectarea statutului i ducerea la indeplinire a hotararilor

Adunarii generale;
(b)convoaca Adunarea Generala ordinara sau extraordinara, organizeaza

alegerea delegafilor care sa-i reprezinte pe membrii Asociatiei CARP in
Adunarile generale, respectiv cu un delegat reprezentand 300 de membrii.
Incasatorii de teren vor asigura prezenta echitabila a reprezentantilor pe strazi,
cartiere si localitati. Aproba angajarea personalului si hotaraste in functie de
situatia financiara desfasurata si rezultatele obtinute pe o perioada analizata sau in
cazuri deosebite(nerespectarea Statului, a regulamentului de functionare interna, a
sarcinilor de serviciu) sau in cazul de pagubire a avutiei Asociatiei CARP dispune
revocarea, desfacerea contractului de munca sau diminuarea numarului de

personal.

c)intocmete i supune aprobarii adunarii generale bugetul anual de venituri
i cheltuieli al Asociatiei Casei, raportul anual asupra activitafii, bilanful i darea

de seama contabila anuala;



d)aproba componenfa,competen^e i metodologia
de lucru a persoanlului angajat, i a comisiilor de specialitate;
Aproba Regulamentul de organizare i funcfionare i Regulamentul de

ordine interioara.

e). Analizeaza trimestrial indeplinirea prevederilor privind bugetul de
venituri si cheltuieli, iar in caz de abateri face propuneri de rectificare. Aproba la
propunerea scrisa si motivata a Presedintelui acordare de premii lunare,
trimestriale si anuale in functie de meritul dovedit . Colaboreaza si initiaza
impreuna cu Consiliile director ale Asociatiilor CARP din judet si din tare
inclusiv cu Federatia CARP Bucuresti, legislatia incident CARP-urilor,
uniformizarea si generalizarea experientei pozitive in organizarea unor actiuni In
scop cultural artistic, constituirea de unitati cu scop de binefacere, de caritate, de
intrajutorare, toate in favoarea si necesitatile membrilor Asociatiei CARP.

f). Aproba ajutoarele noncontributive i subvenfiile prevazute de art. 26,27 i
28 in limitele aprobate de Adunarea generala.

g). Organizeaza incasarea cotizatiilor, a contributiilor, a ratelor din
imprumut si a taxelor. incasarea obligatiilor de mai sus se face prin caseria

Asociatiei CARP ARAD si de incasatori, la domiciliul membrilor CARP, care vor
suporta o taxa ce se va stabili prin anexa la statut, precum si prin Casa Judeteana
de Pensii Arad pentru imprumuturi.

h). Aproba statul de functii, tichetele de masa si tichetele cadou si fondul
de premii anual, in limita celor prevazute prin hotararea Adunarii generale. Are
aviz consultativ la incadrarea contabilului sef, ce se va face in principal din
personalul incadrat la Asociatiei CARP Arad, iar in sens contrar cand nu exista
aceasta posibilitate recrutarea contabilului sef se va face prin concurs conform
normelor legale.

i). Aproba inscrierea de noi membrii, transferul, retragerea i excluderea din
Asociatia CARP potrivit dispozitiilor legale;

j). Consiliul director ia masuri pentru recuperarea pagubelor ce au fost
constatate, conform legislatiei in vigoare.

k). Prezinta spre aprobare Adunarii generale propuneri privind modificarea
Statutului Asociatiei;

1). Aproba scoaterea din uz a bunurilor ce indeplinesc condi|iile de fapt i de
drept, la propunerea motivata a contabilului ef i a consilierului juridic;

m)Aproba suspendarea sau excluderea membrilor Consiliului director, care
au abateri grave de la prevederile Statutului;



C. PRESEDINTELE

ART.13.U) Presedintele Asociatiei CARP Arad reprezinta institutia in
raporturile cu persoanele juridice sau fizice si are calitatea de Presedinte a
Consiliului director.

Candidatii pentru functia de Presedinte trebuie sa aiba o vechime de minim
5 ani ca membru al Asociatiei CARP.

Presedintele este ales de Adunarea Generala cu majoritate simpla de voturi.
(2) Pre^edintele asigura conducerea curenta a Asociatiei raspunzand pentru

activitatea sa in fa(a Adunarii generale.
(3) Presedintele Asociatiei CARP Arad angajeaza personalul salariat al

Asociatiei CARP Arad, aproba fisa postului cu atributiile salariatilor, bazat pe
respectarea dispozitiilor legale .

(4)Examineaza i aproba documentele financiare ale Asociatiei, dupa ce au
fost verificate i vizate de control financiar preventiv;

(5)Aproba ajutoarele de deces, ajutoarele de urgen(a i imprumuturile pana
la limitele stabilite de Consiliul director.

(6) Presedintele Asociatiei CARP Arad propune nominal Adunarii
Generale componenta Consiliul director si a Comisiei de cenzori, inclusiv a
membrilor supleanti si numeste Presedintele comisiei de cenzori. Propune
nominal suspendarea sau revocarea motivata, a unui membru din Consiliul

director sau din Comisia de cenzori, inclusiv pe Presedintele acestuia. Propunerea
revocarii a Presedintelui Consiliului director se valideaza obligatoriu de Adunarea
Generala.

(7) In exercitarea atribu^iilor ce-i revin, pre^edintele Asociatiei CARP emite
dispozi^ii (decizii).

(8) In absenta Presedintelui atributiile stabilite in prezentul statut sunt
indeplinite de o persoana stabilita in sedinta Consiliului director, intocmindu-se o
hotarare sub acest aspect. Desemnarea acestei persoane imputernicite, se face in

prima sedinta a Consiliului director, dupa sedinta anuala a Adunarii generale
ordinare din randul membrilor Consiliului director prin votul cu majoritate simpla
a lor.

12
n) Rezolva orice alte probleme ce au fost date in competen^ sa prin

prevederile Statutului i hotararile Adunarii generale, ce nu sunt in competen^ i
sarcinile de serviciu ale personalului angajat;"
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D. COMISIA DE CENZORI

Art. 14 (1) Verificarea intregii activit^, a situa(iei financiare a Asociatiei
Casei se asigura de catre Comisia de cenzori formata de pina la 3 membrii i 2
suplean|i.

(2)Comisia de cenzori se alege pe o perioada de 4 ani dintre persoanele cu
studii de specialitate. Cel pu^in unui dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat
sau expert contabil in condi|iile legii.

Nu pot face parte din Comisia de cenzori :
a)rudele si afinii pana la gradul al treilea ori sotul presedintelui sau contabil

sef.

a)persoanele care fac parte din consiliul director i personalul angajat al
Casei;

b)persoane care potrivit legii nu au capacitatea de exercifiu sau au suferit
condamnari penale.

(3)Comisia de cenzori verified eel pufin odata pe luna respectarea
dispozi^iilor  legale  i  a  prevederilor  Statutului in activitatea financiar-
gospodareasca, constituirea i utilizarea fondurilor,  administrarea bunurilor
materiale ale Asociatiei, eviden(a, bilanful i darile de seama contabile, prezinta
Adunarii generale raportul asupra constatarilor, cu concluzii i propuneri.

(4)Procesele verbale de verificare ale Comisiei de cenzori se prezinta
Consiliului director pentru luarea de masuri ce sunt de competen^ acestuia.

(5)Este interzis cenzorilor sa comunice persoanelor in particular date
referitoare la activitatea Asociatiei i a constatarilor facute in timpul exercitarii
mandatului, cat i modul de solu(ionare.

(6)Comisia de cenzori este obligata ca pentru pagubele constatate sa
propuna masurile necesare pentru stabilirea raspunderilor i recuperarea pagubelor
in condi^iile legii i sa urmareasca luarea acestor masuri.

(7)Poate participa la edin(ele Consiliului director fare drept de vot.
(8)Indeplinete orice alte atribu^ii prevazute de Statut sau stabilite de

Adunarea generala.

Art. 15 Membrii Consiliului director, a Comisiei de cenzori si presedintele
Asociatiei CARP sunt retribuiti conform legislatiei in vigoare, iar membrii
supleanti pot beneficia de indemnizatii lunare in functie de activitatea prestata
efectiv, cuantificata de Consiliul director.
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E.  ATRIBUTII SI COMPETENTE SPECIFICE
CQMPARTIMENTELOR EXECUTIVE

Art. 16 (1) Asociatiei CARP Arad poate folosi personal angajat in conditiile legii
dintre membrii sai in limita statului de personal si a statului de functii, cu
respectarea conditiilor de studii si vechime.

(2) acest aliniat se abroga.
(3) personalul executiv angajat nu poate face parte din Consiliul director si

Comisia de cenzori din Asociatia CARP Arad, dar poate participa la lucrarile
acestora numai ca invitati.

(4). Persoana imputernicita cu efectuarea controlului financiar preventiv,
numit prin dispozi(ia Pre^edintelui, trebuie sa indeplineasca condi(iile legale,
^inand seama i de incompatibilita(ile prevazute in actele normative ce
reglementeaza materia.

1- SECRETARIATUL ASOCIATIEI CARP ARAD
Art. 17. Secretarul Asociatiei CARP asigura relatia cu publicul, activitatea de
secretariat, admini strati va si de resurse umane. Anual centralizeaza pana la data de

eel tarziu 15 martie si prezinta Presedintelui Asociatiei CARP situatia cu
evaluarea si calificativele pentru fiecare salariat pentru anul anterior. Indeplineste
si alte atributii prevazute de legislatia in vigoare si de hotararile Adunarii
generale, Consiliului director si Comisia de cenzori. impreuna cu Consilierul
juridic al Asociatiei CARP Arad redacteaza toate hotararile si le inregistreaza
aducandu-le la cunostinta celor interesati. Difuzarea de date care sunt secrete de
serviciu ori privesc confidentialitatea si fidelitatea fata de Asociatia CARP Arad,
constituie abateri grave si pot fi sanctionate de Consiliul director, pana la
desfacerea contractului de munca, cu extensie inclusiv la organele alese respectiv
membrii Consiliul director sau membrii Comisiei de cenzori.

CONTABILUL SEF

Art.18. Contabilul ef are indatorirea de a asigura respectarea dispozifiilor
legale care reglementeaza activitatea financiara, gestionarea, de plan, eviden^a
munca i salarii, in care scop:

a) organizeaza i raspunde de intocmirea proiectelor planurilor anuale de
venituri i cheltuieli;
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b)asigura buna organizare si desfasurare a activitatii financiar

contabila si ia masuri necesare pentru apararea patrimoniului Asociatiei CARP
Arad, urmareste veniturile si cheltuielile, sa fie inregistrate la sectoarele care le-au

generat. Intocmeste si prezinta Consiluilui director, in prealabil si Adunarii
generale proiectul de buget anual de venituri si cheltuieli, executia bugetara si
situatiile financiare periodice prevazute de normativele in vigoare.

c).asigura intocmirea i pastrarea actelor justificative i a documentelor
contabile;

d)asigura organizarea i (inerea corecta i la zi a eviden^elor privind execufia
planului de venituri i cheltuieli, a numerarului, alte valori, a materialelor i
bunurilor de inventar, in conformitate cu dispozi(iile legale;

e)raspunde de indeplinirea prevederilor legale ce reglementeaza controlul
financiar preventiv";

f)verifica periodic gestiunile de orice fel, intocmind procese verbale de
constatare, luand sau propunand masuri legale de recuperare a lipsurilor i de
inregistrare a plusurilor;

g)intocmete periodic bilanfid i darile de seama contabile;
h)indeplinete orice alte sarcini prevazute in dispozi^iile legale referitoare la

activitatea financiar contabila.
Art. 19. Este interzis pre^edintelui i membrilor Consiliului director, ai

Comisiei de cenzori, precum i contabilului ef sa exercite atribu(iuni ce sunt
legate de raspunderi gestionare, sa incaseze bani sau sa primeasca orice valori sau
bunuri materiale in numele i pentru Asociatia CARP Arad.

Cap.IV. VENITURI SI CHELTUIELI

Art.20.(l) Veniturile Asociatiei CARP Arad se realizeaza din:
a)taxe incasate din imprumuturi si conturile bancare".
b)contributii lunare ale membrilor stabilite in anexa".
c)taxa de inscrieri de 1 % din pensia de asigurari sociale;
d)veniturile realizate din prestari de servicii
e)venituri din manifestari cultural artistice;
f)venituri  diverse: sume prescrise, contribu^i, dona^ii i sponsorizari,

comision;
g)alte venituri prevazute de lege;
h). strangeri de fonduri pentru realizarea scopului Asociatia CARP;
i). subven^ii;



16
j).    contribu^i ale  persoanelor  asistate;
k). venituri din valorificarea unor obiecte sau bunuri din proprietatea Casei.

Toate activita(ile Asociatiei au caracter non-profit i de utilitate publica. Bunurile
materiale sau valorile realizate vor fi folosite in excluvivitate in scopuri de interes
obtesc, sociale i umanitare in conditiile stabilite de lege. Prevederile prezentului
Statut se completeaza de drept cu dispozi(iile actelor normative ce reglementeaza
materia.

(2) Procentul comisionului se stabileste conform anexei si se aplica la
sumele stabilite in anexa.

Art.21.(l) Asociatia CARP Arad ii constituie urmatoarele fonduri:
a)fondul pentru imprumuturi, fonduri de rezerva si de rise.

b)fonduri pentru acoperirea de ajutoare nerambursabile;
c)fonduri pentru activita(i culturale, artistice, turistice i de agrement;
d)fonduri pentru invest^d ;
e)fonduri pentru subventionarea produselor alimentare de baza valorificate

prin magazinele de tip Economat;
f)fonduri pentru cheltuieli generale;
(2)Fondul de imprumuturi se constituie din cotiza(iile lunare incasate de la

membrii Asociatiei i ratele restituite de debitorii imprumutati. Acest fond este
venit al Asociatiei CARP i se constituie in indiviziune.

Ieirea din indiviziune se poate face numai in caz de retragere, excludere
sau deces, ocazie cu care se restituie cotiza^ia depusa.

(3)Fondurile pentru acordarea ajutoarelor nerambursabile se constituie din
contribu^i lunare platite de membrii i alte venituri, care se utilizeaza pentru:

a)ajutoare de deces;
b)ajutoare nerambursabile banesti sau materiale ocazionale, alte cheltuieli

prevazute in anexa.

c)compensarea par^iala a biletelor de tratament;
d)compensarea par^iala a protezelor;
e)acoperirea cheltuielilor  privind activitatea sanitara  desfaurata  de

cabinetele madicale;
f)compensarea pai^iala a abonamentelor la cantina;
(4)Fondul pentru activita^i culturale, artistice, i de agreement se constituie

din veniturile proprii realizate prin organizarea diferitelor ac^iuni, dintr-o cota din
contribu^iile membrilor i din alte venituri i se utilizeaza la:



CAP. V. ACORDAREA IMPUMUTURILOR SI AJUTQARELOR

Art.23.(l) imprumuturile pot fi acordate membrilor Asociatiei CARP care au
platita la zi cotiza(ia i contribu(ia stabilita. imprumuturile nu pot depai

cuantumul stabilit in anexa i se acorda pana la limita cotiza^iilor i a celorlalte
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organizarea i func(ionarea cluburilor ,  bibliotecii,   a   diferitelor   cercuri,
excursii, consfatuiri, conferin^e, etc.

a)recompense pentru colaboratori;
b)dotari pentru activita(i culturale;
c)reclame si propaganda;
(5)Fondul pentru investifii se formeaza dintr-o cota parte din cotizafiile i

contribu^iile lunare i din alte venituri  ale Asociatiei. Aceste fonduri  se
utilizeaza la:

a)construirea, cumpararea, inchirierea, amenajarea sau dotarea unor

spa^ii pentru desfaurarea activita(ii specifice Asociatiei CARP, inclusiv a
magazinelor alimentare;

b)cumpararea i dotarea unor unita^i pentru tratament balnear i de
odihna;

c)cumpararea unor mijloace de transport auto;
(6)Fondul pentru subven^ionarea produselor alimentare de baza prin

magazinul propriu de tip Economat,  se constituie din contribu^ia lunara a
membrilor, din cotiza(ii i alte venituri.

Din sumele constituite se suporta diferenfele de pre^ cu vanzarea alimentelor
de baza.

(7) Fondul pentru cheltuielile generale se constituie din totalitatea
veniturilor realizate, din taxe la imprumut i bancare, taxa de incasator, sume

prescrise, comisioane i altele.Veniturile de mai sus sunt destinate salarizarii
persoanalului, recompeselor i premiilor, cheltuielilor de func^ionare i

intre^inere, impozite, taxe, etc.

Art.22.0) Veniturile prevazute la art. 20 i fondurile men(ionate la art. 21
din prezentul Statut, cu destina^iile corespunzatoare, se stabilesc pe baza de bilan(,
iar in cursul anului pot fi modificate de Consiliul director prin rectificare.

(2) Soldurile ramase la finele fiecarui an se reporteaza pe anul urmator cu
aceeai destina^ie.
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drepturi, iar pentru sumele mai mari pe baza de angajament scris a altor
persoane care vor gira imprumutul in caz de neplata.

(2)Aprobarea imprumuturilor se da de catre pre^edintele Asociatiei CARP
i de Consiliul director in func(ie de nivelul imprumutului stabilit in anexa.

(3)Termenul de restituire a imprumutului nu poate depai 18 luni.
(4) taxele percepute la imprumuturi se stabilesc proportional cu valoarea

capitalului imprumutat intre limitele stabilite in anexa la Statut. In caz de neplata a
imprumutului se va face notificarea scrisa debitorului, dupa care se va putea trece
la recuperarea partiala sau totala a debitului din fondul cotizat.

Art.24.(P Asociatia CARP Arad asigura activitate culturala si protec(ie
sociala efectuand cheltuieli pentru:

a)biblioteca,  club,  cercuri   sau  forma(ii  artistice,  excursii,  plata
colaboratorilor pentru activitatea culturala, procurarea de jocuri distractive pentru
club, bilete de spectacole, premii pentru participan^ voluntari i ai echipei
culturale;

b)ajutoare baneti nerambursasbile;
c) plata unor abonamente sau compensarea partiala a pretului, la cei ce

servesc masa la cantina sociala Asociatiei CARP.
d)compensarea par(iala  din costul biletului de tratament din stafiunile

balneo - climaterice;
e)compensarea par^iala din costul protezelor cumparate de membrii;
f)plata ajutoarelor banesti in caz deces si alte plati prevazute in anexa.
Art.25.(l)Ajutoarele nerambursabile se pot  acorda acelor  membrii  ai

Asociatiei care se afla temporar in anumite situa(ii dificile din punct de vedere
material.

(2) Cuantumul maxim al ajutoarelor baneti nerambursabile se stabilete prin
anexa la prezentul Statut i se acorda anual membrilor cu situa(ii deosebite.

Art.26. Contravaloarea mesei la cantina se poate suporta integral sau partial
din veniturile Asociatiei CARP in limita fondului alocat anual.

Art.27. Membrii Asociatiei CARP care beneficiaza de bilete de tratament in
sta^iunile balneo-climaterice prin Direc^ia pentru probleme de munca i protecfie
sociale si altele, pot primi la cerere, o compensa^e par(iala din costul biletului de
tratament i care nu poate depai nivelul cotiza^iei depuse i a sumei stabilite in
anexa.

Art.28. Din fondurile Asociatiei se suporta o compensatie par(iala pentru
protezare i anume: proteze oculare, inclusiv ochelari, proteza auditiva, in caz de

amputa(ii ale membrelor inferioare   inclusiv carje, amputari ale membrelor



CAP. VI. ORGANIZAREA PRESTARILOR DE SERVICII

Art.30(l) Asociatia CARP Arad poate organiza prestarea unor servicii in
scopul deservirii membrilor sai i membrilor de familie afla(i in intre(inerea
acestora. In prestarea acestor servicii pot fi folosi(i de preferin^a pensionari
membrii Asociatia CARP Arad, precum i alt personal daca asigurarea serviciilor
in bune condi^ii o cere.

(2) Activita^ile de prestari de servicii ale Asociatiei CARP Arad se pot
organiza cu incuviin^area Adunarii Generale pe baza aprobarii prealabile a
organelor competente in ramurile croitorie, lenjerie, pantofarie ,timplarie ,
reparatii obiecte de uz casnic ,cantina ,consignatie ,economat, prelucrari produse

agricole, pompe funebre, bai termale, dispensare medicale etc.
Art.31.(l) Remunerarea pensionarilor folosi(i la Asociatia CARP Arad in

activita^i de prestari servicii, tarifele serviciilor prestate precum i a altor
probleme privind aceste activita(i se stabilesc de Consiliul director in baza
planului de venituri i cheltuieli, aprobat in Adunarea generala, cu respectarea
dispozi(iilor legale in vigoare.

(2)Tarifele pentru prestarea acestor servicii nu pot depai tarifele practicate
in unita^i similare.

(3)Salarizarea persoanelor  folosite la Asociatia CARP Arad pentru
prestarile de servicii, a activita(ilor productive i de desfacere, se face:

a) cu salarii tarifare lunare pentru salaria^ii incadra^i conform Codului
Muncii;
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superioare inclusiv proteze estetice i manui, proteze dentare, proteze

urinare, proteze pentru trahee, pentru hernie i abdomen, stimulator cardiac i alte
proteze, conform recomandarilor medicale, odata pe an i care nu poate depai
nivelul cotiza(iei depuse i a sumei stabilite in anexa, conform datei de pe
documentul medical.

Art.29.(l) Ajutoarele de deces se acorda la decesul unui membru al
Asociatiei CARP i se platesc cu aprobarea pre^edintelui Asociatiei Casei,
persoanelor care suporta cheltuielile de inmormantare, beneficiarului indicat in
prealabil de membru decedat, ori membrilor de familie ai acestuia.

(2) Cuantumul ajutorului de deces este specificat in anexa la prezentul Statut
in cuantumuri unice pentru tofi membrii.



CAP. VII. DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

Art32.(l). Consiliul director va stabili in anexa la prezentul Statut
cuantumurile cotiza^ei minime de la art.8(1) lit.a, cuantumul contribu(iei de la
art.8(l) lit.b si 8(2), a taxei pentru incasatori de la art. 12(4) lit.g, contribu^ia lunara
de la art.20 lit.b, al impumuturilor de la art.23(l) si (2), al taxelor la impumuturi
de la art.23(4), al ajutoarelor baneti nerambursabile de la art.25(2), al
abonamentelor pentru masa de la cantina de la art.26, al protezelor de la art.28, al
ajutoarelor in caz de deces de la art.29(2), al biletelor de tratament art.27.

(2) Anexa va fi prezentata Adunarii generale odata cu proiectul planului de
venituri i cheltuieli i poate fi modificata in cursul anului de catre Consiliul
director ori de cate ori situa^ia economico-financiara o cere.

Art.33. Activitatea Asociatia CARP Arad este sprijinita de Casa Jude(eana
de Pensii, Directia de Dezvoltare i Asisten(a comunitara i de organiza^ii
neguvernamentale, cu care colaboreaza in probleme de interes comun.

Art.34.(l) In cazul in care din vina Consiliului director se savaresc abateri
grave sau se iau masuri care aduc prejudicii grave activita^ii i economiei
Asociatiei CARP, pre^edintele Asociatiei poate cere demiterea Consiliului
director i a Comisiei de cenzori.

A(2) In termen de 30 de zile de la demitere, se va convoca Adunarea generala
a membrilor Asociatiei CARP pentru alegerea unui nou Consiliu director ^i a
Comisiei de cenzori.

Art.35.(l) Casa de ajutor reciproc a pensionarilor poate fi dizolvata:
a)de drept in condi(iile legii;
b)prin hotarare judecatoreasca in condi^iile legii;
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b) pe lucrare in propoi^ie de 60% din sumele incasate pentru

manopera, pentru lucratorii atelierelor de repara(ii, atelierele de produc(ie,
deasemeni pentru salaria^ii din Economate;

(4)Din sumele ramase in propotfie de 40% Asociatia CARP Arad va
suporta regia atelierelor respective i va putea plati pana la 10% un spor pentru
responsabilul de atelier cu mai mul(i lucratori.

(5)In cazul in care regia atelierelor organizate nu va putea fi acoperita din
suma ramasa pentru Asociatia CARP de 40% din valoarea lucrarii, se va diminua
procentul de 60% datorat lucratorilor, pana la acoperirea costului regiei, dar nu
mai mult de 20%.



PRESEDINTE
DAN LIDIA
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c) prin   hotararea    Adunarii  generale;
(2)Pentru lichidarea Asociatiei Casei de ajutor reciproc a pensionarilor din

Arad, Adunarea generala desemneaza o comisie din 3 sau 5 membrii, care are

sarcina de a lichida bunurile i fondurile rezultate, dupa achitarea tuturor
obliga(iilor Asociatiei i a intocmi un report asupra lichidarii.

In termen de 15 zile de la data edin(ei de dizolvare, procesul verbal in
forma autentica, se depune la Judecatorie pentru a fi inscris in Registrul
asocia^iilor i funda(iilor.

(3)Prezentul Statut a fost completat i aprobat articol cu articol de Adunarea
generala, intrand in vigoare dupa data modificarilor de Statut, aprobate sau
respinse, definitive de instanta competenta.

Art.36. Pot deveni membrii la Asociatia CARP Arad cu respectarea
prevederilor din Statut si a persoanelor care au o varsta de peste 50 ani impliniti.
Pot deveni membrii Asociatiei CARP si salariatii acesteia cu conditia intrarii in
drepturi dupa 6 luni de la inscriere, cu cotizare lunara de 1 % din salami minim pe
economie, iar imprumuturile ce le fac salariatii trebuie sa aiba giranti pensionari.



Nota: In cursul unui an calendaristic se pot acorda maxim doua ajctoare.

CONDUCEBtA,
•m

500 lei

80 lei
fara a depai niveiul cotizatiei

300 lei
fara a depa?i nivelul cotizatiei

Ajutor in caz de deces se acorda membrilor CARP care au
o vechime de minim 6 luni si nu au restante mai mari de 6
luni la cotizatie si contributie.

6. PROTEZE DENTARE DE RECONSTITUIRE MOBILE-
totale sau partiale

100 lei
fara a depa^i nivelul coti:

100 lei
fara a depa^i nivelul cotizatiei

100 lei
nivelul coti,:fSra a

200 lei
fara a depa$i nivelul cotizatiei

50 lei
farS a depasi nivelul cotizatiei

50 lei
a depa^i nivelul cotizatiei

5. PROTEZE EXTERNE MEMBRE INFERIOARE

4. PROTEZE ESTETICE MEMBRE SUPERIOARE

2.a. PROTEZAOCULARA(CRISTAUN)

b. PROTEZA OCULARA(CRISTAUN) - care nu pot face
dovada expresa a sumei achitate pentru aceasta
proteza

TTproteze auditive

1. OCHELARI PENTRU CORECTAREA VEDERII

Compensare pentru analizele medicale

In limita plafonului de:Compensa^e se acorda doar daca membrii au cotizatia si
contributia la zi dupa cum urmeaza:

. In limita plafonului de 60 de lei, fara a
depa$i nivelul cotizatiei 

Compensare pentru bilete de tratament ?i altele decat
cele acordate prin GP Arad

150 leiAjutoare nerambursabile o data pe an pana la suma de

12%

11%

9%

5 ori valoarea capitalului social
5%
lieu
3%
3 lei
4 lei

1%

Taxa asupra capitalului imprumutat peste 1.000 lei -
20.000 lei

Taxa asupra capitalului imprumutat intre 301 lei si 995 lei

Taxa asupra capitalului imprumutat pana la suma de 300
lei

Imprumutul acordat membrilor CARP nu poate depasi
suma de 20.000 lei

Comision pentru ajutor de deces
Taxa Tncasare cotizatie, imprumuturi - sediu
Taxa de inscriere de 3% din pensia totala,
Taxa incasator
Contributie lunara in suma fixa

Cotizatii lunara de 1% din pensie sau 1% din salariul minim
pe economie

Valoare, cuantum, taxeNatura veniturilor si a cheltuielilor

29(2)

28

.2i!!L
27

23(4)

23(1)
20(2)

20(l)b
20(l)a
12(4)g
8(l)b

8(l)a

Art.
aliniat
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