Raportul de activitate
al Consiliului Director
pe anul 2021
SINTEZA
Ultimii doi ani ne-au arătat că lumea noastră este copleşită
de schimbări profunde politice, sanitare şi climatice, care
generează în populaţii întregi un amestec de incertitudini,
nesiguranţă şi lipsă de protecţie.
Nimic nu mai este ca înainte. Am trăit o pandemie ce părea
fără sfârşit, produsă de viruşi fără origine clară şi vaccinurile
recomandate de autorităţi, care nu au oprit virusul agresiv şi
chiar multiplicat.
Astfel, am ajuns să trăim într-o lume ireală şi de neimaginat
în urmă cu trei ani, copleşiţi de noi obligaţii, constrângeri şi
interdicţii, atât persoane fizice cât şi instituţii.
În asemenea condiţii generale şi altele specifice instituţiei
noastre, asociaţia CARP „Umanitatea” Bucureşti şi-a desfăşurat
totuşi activitatea, cu unele sincope în anumite perioade, care au
influenţat serios rezultatele, în special cele financiare.
Mandatul actual al consiliului director în cei patru ani, a
avut o perioadă bună, deosebită, în perioada anilor 2018-2019, ca
apoi în ultimii doi ani sub influenţa nefastă a pandemiei, cu toate
restricţiile impuse de autorităţi şi psihoză negativă creată de
mijloacele de informare, să nu putem raporta realizări
corespunzătoare.
Odată cunoscute aceste necazuri şi în bună parte înlăturate,
există convingerea că vom reuşi să reaşezăm lucrurile şi mersul
asociaţiei pe drumul bun care să asigure siguranţă şi eficienţă
întregii activităţi de la sediu şi la COT Covasna, pe măsura
capacităţii conducerii şi personalului casei, a experienţei dovedite
şi a aşteptărilor membrilor.
Pentru o informare corectă şi o apreciere obiectivă asupra
activităţii, evidenţiem că în anul 2019 – anterior pandemiei,
fondul social al membrilor era de 10.956 mii lei, în anul 2021, a
fost de 12.391 mii lei, cu un fond de lei 1470 pe membru, respectiv
de 1680 lei/membru.
Privind numărul împrumuturilor făcute, situaţia a fost
următoarea: 2019 peste 3.100 împrumuturi cu o valoare de 16.000
mii lei, iar în anul 2021 – 2.200 împrumuturi cu valoare de 12.000
mii lei – cca. 20% mai puţin.
În 2019 s-au înscris 932 membri noi, iar în anul 2021, doar
481 de membrii.
Asociaţia CARP „Umanitatea” care prin excelenţă este a
pensionarilor a resimţit şocul acelor vremuri, când din cauză că
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s-a înregistrat o scădere masivă a numărului de împrumuturi –
mai puţine cu 1.300 faţă de anul 2019, apoi faptul că 469 de
membri s-au retras din asociaţie sub diferite motive, şi în 2020
confruntarea cu o situaţie surprinzătoare, când în 36 de dosare de
împrumut s-au depus acte falsificate, toate acestea au avut o
influenţă negativă deosebită asupra eficienţei înregistrate înanii
pandemiei.
Rezultatele financiare ale activităţii celor doi ani, de
referinţă şi ca expresive a eficienţei au fost: în anul 2019 s-a
realizat un excedent financiar de 303 mii lei, în vreme ce în anul
2021 a fost o pierdere de 52 mii lei, iar în anul 2020, deficitul
înregistrat a fost de 255 mii lei!
Consiliul director şi tot aparatul salariat al asociaţiei, au
făcut şi continuă şi acum să facă eforturi pentru recuperarea
deficitelor înregistrate şi în acest an să obţinem un excedent
financiar.
Cu toate acestea activitatea consiliului director şi a asociaţiei
s-a desfăşurat şi în baza programului de măsuri şi a situaţiilor noi
apărute. Asociaţia a primit o serie de sponsorizări – cca 900 mii
de măşti de protecţie sanitară anti-COVID, 1.000 de termometre
pentru testarea temperaturii corpului în pandemie şi peste 6.000
perechi de ochelari de citit, toate fiind distribuite eşalonat şi
organizat membrilor asociaţiei.
Nu a scăzut atenţia şi preocuparea privind acordarea de
ajutoare membrilor asociaţiei, cu venituri mici şi cu diferite
probleme deosebite de sănătate şi sociale. În cei patru ani de
mandat, la propunerea resortului social, consiliul director a
aprobat acordarea a 566 ajutoare materiale în bani,
nerambursabile, în valoare de 67.570 lei. Numai în anul 2021, s-au
acordat 150 ajutoare de 18.150 lei.
COT Covasna a reprezentat şi este în continuare obiectivul
„de suflet” al asociaţiei, cu toate facilităţile pe care le oferă –
aşezare într-o staţiune unică şi specială pentru tratamente
cardiovasculare, dotarea camerelor, a spaţiilor şi confortul
deosebit pe care îl asigură, condiţiile de recreere şi receptivitatea
personalului.
La iniţiativa preşedintelui asociaţiei, domnul Stelian Enache,
s-au executat în decursul ultimilor ani, o serie de investiţii şi
îmbunătăţiri, schimbări, şi mai ales dotări de toate felurile localurile având o prezentare şi ordine impecabile.
Şi-au petrecut sejururi deosebite – chiar repetate în fiecare
an, între 990 şi 1.200 de membri ai asociaţiei şi turişti din toată
ţara, într-o atmosferă de apreciere şi unanimă mulţumire pentru
condiţiile locului şi ospitalitatea personalului.
Asociaţia, pe lângă site-ul şi pagina de pe internet, editează şi
publicaţia trimestrială „Punct de sprijin”, în 500 de exemplare,
aşteptată cu interes, apreciată de membri şi distribuită gratuit.
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Pentru perioada următoare, în atenţia consiliului director ce
va fi ales, există deja stabilite câteva obiective, care realizate, să
dea mai mare conţinut activităţii, şi prestigiu asociaţiei - în al
optulea deceniu de existenţă şi funcţionare.
- Primirea de noi membri, astfel ca până în anul 2024 să
existe în evidenţă cel puţin 8.500 de membri activi;
- Fondul social privat al membrilor, prin depuneri de cotizaţii
de 1% din venituri, să ajungă la suma de 14.300.000 lei, revenind
în medie suma de 1.700 lei pe un membru.
- Numărul membrilor cu împrumuturi să reprezinte 40-42%
din totalul celor activi.
- Fondul de ajutoare, constituit prin depunerea contribuţiei
lunare de 4 lei, să ajungă la 350.000 lei, asigurând integral
ajutoarele ce se vor acorda în 2023.
- Ajutoarele nerambursabile se vor acorda la cel puţin 10%
din numărul membrilor cu pensii de 1.000 lei/lună.
- Ajutoarele de deces se vor acorda în toate cazurile, conform
grilei, cu restituirea şi a sumelor depuse la contribuţie de către
titular.
- La Clubul „Seniorii” al pensionarilor se va asigura o
activitate permanentă cu activităţi educativ-culturale şi
distractive.
Printr-o prezentare sintetică, dar obiectivă şi cuprinzătoare,
am evidenţiat preocupările consiliului director, cu realizările sale
bune şi mai puţin bune în mandatul care se încheie acum. Este un
moment deosebit în care cei care analizează acest material, să
formuleze observaţii şi propuneri, care vor fi analizate şi reţinute
în procesul-verbal al adunării generale.
Cu aceste considerente prezentate încheiem raportul de
activitate, dorindu-vă cu sinceritate şi bucurie, cu optimism şi cu
respect, să aveţi zile şi ani în sănătate cu pace şi cu deosebită
mulţumire în suflete.

Consiliul Director
Preşedinte, Stelian ENACHE
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