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Simona Maria Stănescu[1]
Volumul reprezintă o interesantă incursiune istorică a uneia dintre
cele mai reprezentative forme de organizare juridică specifică eco‐
nomiei sociale: casele de ajutor reciproc (CAR‐uri). Analiza sistemului
asociativ este realizată la scară mondială cu particularizare asupra
României. CAR‐urile sunt recunoscute la nivel internațional ca forme
specifice de organizare a economiei sociale (ES) alături de asociații,
fundații și societăți cooperative. În România, CAR‐uri ale salariaților și
ale pensionarilor se numără între formele specifice de organizare ale ES
alături de asociații, fundații, cooperative de credit și societăți co‐
operative de gradul 1 (MMFPS, 2010, p. 38). Acestora de adaugă și alte
forme juridice concordante cu principiile ES: obștea, composesoratele,
unitățile protejate autorizate și societățile cu obiectiv social (Stănescu
coord. ș.a. 2012, pp. 51‐52). Similar altor entități de ES din România,
CAR‐urile beneficiază de facilități fiscale care le sprijină dezvoltarea
activității (Stănescu, Luca, Rusu, 2012, p. 17‐18).
CAR‐urile se bucură de recunoaștere din partea celor activi în ES.
Astfel, reprezentanții Asociației React apreciază CAR‐urile ca „cele mai
reprezentative entități de economie socială din România” (Pascaru,
2012, p. 159). Cu referire la CAR, reprezentanții Federației Omenia
afirmau că „în România există foarte mulți actori în domeniul economiei
sociale, iar popularizarea acestui fenomen se poate face numai prin
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rezultatul muncii lor, prin plusul de valoare pe care îl oferă comunității
în cadrul căreia își desfășoară activitatea” (Pitea, 2012a, p. 171).
Prima parte a cărţii include o serie de cinci intervenţii care au scopul
de a „introduce” cititorului pe autorul cărţii şi de a îl familiariza cu
pasiunea acestuia pentru istorie şi pentru CAR‐uri. Recomandările sunt
semnate de Academician Ioan‐Aurel Pop, Brian Branch (Preşedinte,
respectiv Director Executiv la Consiliul Mondial al Uniunilor de Credit)
şi Şerban Nicolae (preşedintele Federaţiei Caselor de Ajutor Reciproc ‐
FEDCAR România). După cum însuşi Cristian Florin Bota mărturiseşte,
principalul considerent pe care cartea îl atinge cu succes este ca „să fie
redescoperit şi potenţat sâmburele a ceea ce sprijină şi mobilizează o
comunitate, mai ales în momentele dificile, din punct de vedere eco‐
nomic: întrajutorarea”.
A doua parte a cărții este dedicată prezentării contextului interna‐
țional și național de reprezentare a intereselor CAR‐urilor: FEDCAR,
Consiliul Mondial al Uniunilor de Credit și Rețeaua Europeană a Uniu‐
nilor de Credit.
În continuare, volumul trece în revistă istoricul asociațiilor profe‐
sionale și al uniunilor de credit, urmat de o cronologie a CAR‐urilor.
Ambele analize sunt realizate cu privire la România, dar și la alte țări
din lume.
Volumul este bogat ilustrat cu fotografii vechi sau recente ale dife‐
ritelor evenimente la care au participat reprezentanţi ai CAR‐urilor
membre FEDCAR. Reproducerile olografe ale statutelor CAR‐urilor, dar
şi pozele unor cărţi poştale din localităţile care au CAR‐uri completează
prezentarea dezvoltării istorice. Pozele sunt structurate în jurul prezen‐
tării activității CAR‐urilor din România, membre FEDCAR. Participarea
la schimburile de experiență în țară și în străinătate oglindește preo‐
cuparea pentru perfecționarea activității ținând cont de experiențele
reușite ale altor țări, dar și de specificul național. Tabloul informativ
este completat cu fotografii din activitatea domnului Nicolae Șerban,
președinte al FEDCAR și a domnului Cristian Florin Bota, autorul volu‐
mului.
Urmează o serie de aprecieri la adresa cărții semnate de membri ai
FEDCAR (Oana Radu, primul președinte FEDCAR, Florin Simion, Direc‐
tor executiv FEDCAR), membri ai mediului academic și universitar
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(conf. univ. dr. Horia Ciugudean; dr. Gabriela Mircea; conf. univ. dr.
Mihaela Lambru, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Univer‐
sitatea din București) și alți specialiști pasionați de acest domeniu: Ionel
Bota, Adrian Irvin Rozei, Ancuța Vameșu, Institutul de Economie
Socială, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile; Mircea Kivu; Josef
Wolf, Institutul pentru Istoria și Geografia regională a Șvabilor Dună‐
reni și prof. univ. dr. Nicolae Todea de la Universitatea 1 Decembrie
1918, Alba Iulia.
Următoarea parte a cății oferă cititorului interesat o prezentare a
activității profesionale a personalului din conducerea FEDCAR: Oana
Iuliana Radu, primul președinte FEDCAR, Șerban Nicolae, președintele
FEDCAR; Florin Simion, director executiv FEDCAR și Cristian Florin
Bota, membru al consiliului director FEDCAR.
Volumul se încheie cu tabula gratulatoria incluzând numele tuturor
celor care au contribuit la colectarea informațiilor prezentate în volum.
Volumul completează în mod fericit seria cărților scrise despre ES de
către cei din ES (Pitea, 2012b, 165‐169) și trezește așteptări similare
din partea tuturor rețelelor de reprezentare a entităților de ES din
România.
Mulțumim domnului Cristian Florin Bota pentru amabilitatea de a ne
pune la dispoziție volumul. Un exemplar este disponibil în biblioteca
Centrului de Resurse în Economie Socială[1] dezvoltat în cadrul proiec‐
tului „Modelul Economiei Sociale în România” implementat prin Fondul
Social European de către Asociația Alternative Sociale din Iași în
parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Academia
de Studii Economice Bucureşti şi Programul Națiunilor Unite pentru
Dezvoltare România.
Recomandăm lectura acestui volum tuturor celor interesați de dez‐
voltarea domeniului ES în România, în mod special a CAR‐urilor. Pre‐
zentarea bilingvă aduce un plus de vizibilitate internațională volumului.
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