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ORDINEA DE ZI A  ADUNĂRII  GENERALE  A  MEMBRILOR 
Anul 2016 Luna Ianuarie Ziua 23 

 
1. Mesajul Președintelui Federației Naționale a Pensionarilor din România; 

2. Mesajul Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice Vaslui; 

3. Mesajul deputatului Adrian Solomon, președinte al Comisiei de Muncă și Protecție 

Socială din cadrul Camerei Deputaților; 

4. Mesajul Prefectului Județului Vaslui; 

5. Mesajul Președintelui Consiliului Județean Vaslui; 

6. Mesajul Primarului Municipiului Bârlad; 

7. Mesajul Primarului Comunei Puiești; 

8. Alegerea și validarea noilor reprezentanți (delegați) ai membrilor Casei de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" în Adunarea Generală - prezintă președinte 

Nicolaie Mihai; 

9. Raportul cu privire la activitatea asociației pe anul 2015 – prezintă președinte Nicolaie 

Mihai; 

10. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, bilanțul contabil pe anul 2015 

și descărcarea de gestiune – prezintă contabil șef Dumitru Dima; 

11. Raportul Comisiei de Cenzori - prezintă cenzor Maria Muntianu; 

12. Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 – prezintă contabil șef 

Dumitru Dima; 

13. Strategia, obiectivele generale ale asociației și programele întocmite pentru anul 2016 -

prezintă consilier Liviu Adrian Râncu; 

14. Stadiul negocierilor dintre asociația C.A.R.P. "Elena Cuza" Bârlad și Consiliul Local în 

vederea recuperării investiției Centrul Rezidențial de Asistență și Îngrijire a 

Persoanelor Vârstnice – prezintă consilier ing. Filip Stelian; 

15. Recunoașterea meritelor unor membri cu o contribuție deosebită la activitățile 

asociației; 

16. Desemnarea delegaţilor C.A.R.P. ″Elena Cuza″ Bârlad ce vor participa la Congresul 

Ordinar al Federaţiei Naţionale a Pensionarilor din România; 

17. Pauză 30 de minute (înscrieri la cuvânt); 

18. Luări de cuvânt pe baza materialelor prezentate; 

19. Supunerea la vot a materialelor și a propunerilor prezentate în cadrul Adunării 

Generale; 

20. Concluzii și mulțumiri. 

      
                         PREȘEDINTE, 
                      NICOLAIE  MIHAI       
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Da! Bătrâneţea este o provocare! sau cel puţin aşa a ajuns să fie percepută în ultima perioadă 

de către societatea contemporană. De altfel, constatarea e una pertinentă, dacă e să privim puțin 

înspre situația vârstnicului din România. 

Am ajuns să trăim, stimată audiență, timpuri pe care tineri fiind nu ni le imaginam nicicum, 

vremuri unde respectul și compasiunea pentru bătrâni au fost înlocuite cu obrăznicia, proasta 

creștere. Nu vom căuta scuze pentru aceasta întrucât suntem convinși că nu le vom găsi, ci vom 

pune toată această situație pe seama faptului că trăim într-o societate aflată într-o continuă și 

însetată dezvoltare.  

De altminteri, mileniul noilor tehnologii s-a dovedit a fi unul al consumului, unde omul a 

ajuns să se înconjoare de obiecte ce îi sunt mai mult sau mai puțin folositoare, unul al 

individualismului și al competiției, unde ființa umană este mai degrabă preocupată de succesul și 

bunăstarea sa personală decât de cea a colectivității în care își duce existența, unul al globalizării și 

al uniformității, unul al inversării valorilor și al pervertirii simbolurilor etc. 

Și iată că, în tot acest tablou, persoanele vârstnice abia dacă îşi mai găsesc locul şi rostul. E 

explicabil având în vedere că termenul de pensionar, în prezent, a căpătat o nuanţă mai mult decât 

peiorativă. De altfel, în spaţiul public, mai ales în rândurile tinerei generaţii s-a creat imaginea că 

bătrânii ar fi persoane conservatoare, neputincioase,  mari consumatoare de resurse, ce nu produc şi 

nu servesc la nimic, desueţi, nostalgici ai unor vremuri demult apuse. Nimic mai fals! 

Păstrând nota, daţi-mi voie, să împărtăşesc cu dumneavoastră, stimaţi seniori, convingerea 

potrivit căreia Gradul de civilizaţie al unei societăţi stă în atitudinea sa faţă de pensionari. Dacă ar 

fi să ne raportăm la starea pensionarului român, lovit din toate direcţiile, de autorităţi prin pensii de 

mizerie, de societatea civilă prin ignoranţă, ar fi ca şi cum ne-am întors în epoca preistorică.  

Și totuși, vom căuta să nu fim atât de exigenți și să recunoaștem faptul că unele progrese în 

materie s-au obținut. Iar aici, vom menționa indexările repetate ale pensiilor, scăderea ratei inflației, 

s-au făcut eforturi pentru îmbunătățirea accesului vârstnicilor la serviciile medicale, scăderea TVA 

la pâine de la 24% la 9% etc. Cu toate acestea, sute de mii de pensionari continuă să trăiască la 

limita subzistenței. 

În atare condiții, tot mai des, vârstnicii își găsesc alinarea și sprijinul în Casele de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor, ce se afirmă drept organizații nonguvernamentale ce caută să compenseze 

lipsa de politici publice din partea statului în materie de protecție socială a persoanelor aparținând 

grupurilor vulnerabile din care fac parte și bătrânii. 

În această notă, dat fiind faptul că ne aflăm sub semnul unui nou început de an și putem privi 

cu destulă detașare și lejeritate înspre proiectele ce au fost implementate de-a lungul anului ce 

tocmai a trecut, respectiv 2015, putem preciza faptul că asociația noastră a dovedit încă o dată, dacă 

mai era necesar, că constituie un aliat de nădejde al pensionarilor în lupta lor cu traiul mizer în care 

intemperiile vieții, guvernanții i-au aruncat. Şi în anul 2015, am oferit ajutoare rambursabile cu 

dobânzi avantajoase (au beneficiat de acest tip de ajutoare un număr de 13.828 membri 

totalizând 33.916.779 lei), ajutoare nerambursabile (s-au acordat unui număr de 20.769 

persoane în sumă de 1.245.160 lei), de deces (758 membri în sumă de 535.711 lei), servicii 

medicale la prețuri cu mult sub nivelul pieței prin intermediul cabinetelor de stomatologie, 

oftalmologie, reflexoterapie, termomasaj, ecografie, laborator analize, produse alimentare, 

dar și naturiste (au beneficiat de acestea un număr de 31.561 membri ce au economisit 
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182.660 lei), la preț de furnizor, fără orice alt adaos comercial prin intermediul magazinelor 

de tip economat şi cu profil naturist.  

De asemenea, am căutat să ne îngrijim şi de ″spiritul și sufletul″ seniorilor noștri 

organizând în acest sens diferite manifestări cu caracter socio-cultural menite a le induce 

sentimentul că viața poate fi şi frumoasă, nu doar o sumă de griji, umilinţi sau neputinţi.  

Anul 2016 ne găseşte alături de dumneavoastră, stimaţi membri pensionari, preocupaţi 

de dezvoltarea unor proiecte de ordin social, cultural în spiritul principiilor solidarităţii şi 

întrajutorării, pregătiţi cu argumente pertinente pentru a milita în vederea îmbunătăţirii calităţii 

vieţii persoanelor vârstnice, dornici de a vă apăra interesele în faţa diferitelor organisme fie ale 

statului, fie ale mediului privat şi căutând permanent a identifica acele soluții menite a distruge 

stereotipiile și miturile privitoare la persoanele generaţiei a treia.  

Cu speranță și credință în viitor vă îndemn să luăm aminte la cuvintele lui Samuel 

Ullman: ″Nimeni nu îmbătrânește prin simpla acumulare a unui număr de ani. Devenim 

bătrâni prin părăsirea idealurilor noastre. Anii pot rida pielea, dar renunțarea la entuziasm 

ne ridează sufletul.″ 

  

 

 

 

 

Cu aleasă considerație, 

magistrat pensionar Nicolaie Mihai 

președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad 

 

 

 

 
Prezidiul Adunării Generale a reprezentanților 

membrilor C.A.R.P. "Elena Cuza" Bârlad 

28 februarie 2015, Ivești 
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 Nu știu alții cum sunt, dar eu, când mă gândesc la Casa de pe strada Nicolae Iorga 7A, îmi 

apare în memorie imaginea unei instituții a cărei strălucire orbitoare este întreținută atât de 

vechimea ei incredibilă oarecum, cât și de scopurile propuse și urmărite, în îndeplinirea lor, nu din 

considerente birocratice, ci dintr-un adânc respect pentru oameni. 

 Oamenii aceștia îi împart, formal doar, în două grupuri: 1. cei care, după îndeletnicire și nivel 

de pregătire, au trudit o viață în slujba semenilor și pentru întreținerea familiei, căpătând  dreptul de 

a se numi pensionari; și  2. cei care, simțind la fel, sunt simpatizanți ai acestei instituții generatoare 

de speranțe, fiind conștienți că „strângând bani albi pentru  zile negre” își demonstrează și educația, 

dar și grija pentru viața care ni s-a hărăzit. 

Nu vreau să spun vorbe fără acoperire, dar membrii de ieri ai acestei Case, ca și membrii de 

azi ai acestei Case sunt locuitori ai Bârladului care au dat viață tuturor instituțiilor și locurilor de 

producție ale orașului, indiferent  dacă erau din administrație, sănătate, învățământ, cultură, drept, 

lăcașe religioase, ateliere meșteșugărești, negustori, fabrică sau uzină, dar și alte sectoare, fiecare 

aducându-și acolo contribuția după pricepere, talent, școală sau atașament. 

Pentru ei, pentru truditorii de-o viață, s-a înființat acum 118 ani, pe 24 Ianuarie 1898, 

Societatea „Funcționarul”, cu scopul declarat de ajutor reciproc în caz de boală, înmormântare, 

aprovizionare cu alimente și lemne de foc. Această societate, păstrându-și scopurile, a devenit în 

1923, la 23 iunie, Asociația Pensionarilor Tutoveni – filiala Tutova, care pentru a se personaliza 

și-a propus editarea unui ziar, crearea unui drapel și a unei insigne pentru membri. În anul 1954, în 

alte condiții istorice, politice și sociale, s-a luat inițiativa fondării Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor, ziua de 8 octombrie însemnând reluarea tradiției Asociației din 1898, sub 

conducerea președintelui Gheorghe Barbu. 

Și iată cum, de 118 ani (din 1898) și de 62 ani (din 1954), Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor din Bârlad dăinuiește. Luându-și numele de „Elena Cuza”, preluând obiectivele, dar 

modernizându-le prin interpretări și adecvări noi, Casa de astăzi și-a lărgit ariile de acțiune într-atât, 

încât se poate compara, prin acțiunile întrajutorării și a celor dedicate culturii sufletului, cu oricare 

dintre instituțiile diverse ale municipiului de azi. 

De la 1.517 membri, câți avea Casa în evidență, în 1958, s-a ajuns astăzi la un număr de 

32.436 membri, la care se adaugă cele  32 de filiale. Numărul este spectaculos, el arătând interesul 

reciproc al conducătorilor și beneficiarilor, dar mai cu seamă responsabilitatea coordonatorilor 

activităților multiple și complexe desfășurate. Scopul principal al C.A.R.P., reieșit chiar din 

denumirea instituției, se îndeplinește cu promptitudine, devenind o activitate cotidiană firească și 

reciproc mulțumitoare. Casa nu e numai un oficiu de împrumut și returnat, ea a devenit cu adevărat 

o instituție de ajutor umanitar, numărul celor care primesc ajutoare nerambursabile, evident, în 

funcție de fondul social, crescând vizibil. 

Chestiunea  asupra căreia doresc să insist este grija Consiliului Director și a Președintelui 

pentru viața spirituală a tuturor membrilor și simpatizanților. Niciodată, dar absolut niciodată, în 

istoria de 118 ani ai Casei nu s-a înregistrat o atât de efervescentă acțiune culturală diversă, ca din 

2010 până azi, când C.A.R.P. „Elena Cuza” este condusă de domnul Nicolaie Mihai, flancat, 
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onorabil și calificat, de un Consiliu Director cu calități remarcabile, format din receptivii: Stelian 

Filip, Liviu Adrian Râncu, Mircea Fitcal și Veruța Tănase, toți, sub deviza „Împreună suntem mai 

puternici!”.  

Dar oare n-ar fi de ajuns ca această instituție să-și vadă binișor de treabă și să gestioneze – 

corect, legal și la timp – fondul social al Casei ? Ba da. S-ar putea? Foarte ușor și fără prea multă 

bătaie de cap. S-ar putea proceda așa? – Sigur, ar răspunde prompt prostul. – Să ne mai gândim, să 

mai chibzuim, ar interveni nehotărâtul. Dar v-ați întrebat dacă membrii Casei nu mai au nevoie și de 

altceva, pentru trup și pentru suflet? și-a ridicat glasul omul rațional, iar mulțimea a dat semn că 

pricepe complexitatea chestiunii. Dar avem OMUL care să-și ia pe umeri o asemenea răspundere? 

Avem. Știe ce are de făcut? Știe. Poate să îndeplinească dorințele obștii? Poate. Știe care sunt 

acestea? Știe. Ce mai așteptăm? și-au zis cei mulți, să dăm liber inițiativelor. Și parcă a coborât 

Duhul cel Bun din Cer. Consiliul Director și-a scos vălul de pe ochi și orizontul s-a lărgit. 

 Și, ca-ntr-o minune, au apărut magazinele de tip economat, magazinul cu profil naturist, 

atelierele prestatoare de servicii, au început să fie distribuite ajutoare nerambursabile materiale și 

bănești. Iar când grijile legate de ziua de mâine se diminuează sau dispar, pensionarul nostru, trezit 

parcă la viață, vrea să citească o carte, să răsfoiască o revistă, să vadă un spectacol de teatru, să 

asculte o conferință urmată de mici surprize artistice, fiindcă sufletul nu trebuie uitat și rupt de trup. 

Și-au fost oamenii tratați, pe rând, ca la moară, cu bilete la un spectacol de teatru, la Fuego, să 

participe în săli mari la spectacole închinate copiilor, femeilor și mamelor, vârstnicilor, Țării, 

sărbătorilor de peste an. Au fost activate și alte instituții din oraș, au fost puse în valoare formațiile 

folclorice din comunele din jur și mai de departe. Și tot tabloul acesta de mișcări spirituale a fost 

comentat – cu cuvinte frumoase și cu poze ilustrative –  într-o revistă căreia i s-a dus buhul și peste 

mări și țări, "Viața noastră", de care are grijă zilnic o fată cu inteligența la vedere și receptivă cât 

poate ea mai mult, domnișoara Teodora  Elena Zaldea. 

Relatarea mea e săracă încă, dar dacă activitatea cultural-artistică și spirituală a Casei 

Noastre e și cunoscută, și recunoscută, putem spune, fără greșeală, că am reușit. „Minte sănătoasă în 

trup sănătos”, spune o vorbă veche. La noi se împlinește. Nu trăim cât Turnul Goliei și nici cât 

Domneasca, dar anii pe care ni i-a hărăzit Domnul, are Casa de Ajutor Reciproc grijă să-i facă mai 

puțin apăsători, mai puțin lipsiți de necazuri. Oare cum de s-a putut? În Casa Noastră s-a întronat 

moralitatea, încrederea, respectul reciproc și a fost redescoperit  gustul muncii, dorința de a nu uita 

înaintașii care au făcut România Mare și care au respectat tradițiile populare. De asta nu-l uităm nici 

pe folcloristul Gheorghe Cucu, de aici din Puiești, de aceea am ales drept zi aniversară a Casei data 

de 24 Ianuarie  - mâine adică - legată și de împlinirea, atunci, fie și parțială, a visului de Unire a 

Românilor, dar și pentru a-l aduce aproape de sufletul nostru pe Domnul Unirii, Alexandru Ioan 

Cuza. 

 

 

prof. Gruia Novac 

membru pensionar al 

Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad  
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În ultima perioadă, asociaţiile de pensionari au cunoscut o ascensiune rapidă şi fulminantă. 

O astfel de evoluţie, o găsim drept normală, luând în considerare situaţia persoanelor de vârsta a 

treia din România ce nu s-a îmbunătăţit prea mult de la 1989 încoace.   

Apărute pe eşicherul public în vremuri marcate de concepte ce erau şi continuă să fie la 

ordinea zilei, precum: reformă, privatizare, tranziţie etc. organizaţiile de pensionari s-au remarcat 

şi au câştigat tot mai mult teren drept principalii apărători ai drepturilor ce le revin vârstnicilor 

după o viaţă de muncă. 

Un exemplu, în acest sens, este oferit şi de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena 

Cuza″ Bârlad, ce graţie politicilor de protecţie socială promovate în rândul persoanelor de vârsta a 

treia şi nu numai, a ajuns să numere la finele anului 2015 32.420 membri. 

De altfel, pe parcursul anului 2015: 

 2.143 persoane au ales să se înscrie în rândurile membrilor Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad; 

 226 persoane au introdus cerere de retragere a calităţii de membru; 
 unui număr de 1.217 persoane li s-a retras calitatea de membru al asociaţiei; 

 iar 791 persoane au păşit la cele sfinte. 

Totodată, la data de 31.12.2015 asociația noastră înregistra un număr de 20.826 membri pensionari, 

din care în mediul urban un număr de 11.242 membri reprezentând un procent de 54% din totalul 

membrilor pensionari, iar în mediul rural un număr de 9.584 membri pensionari reprezentând un 

procent de 46% din totalul membrilor pensionari ai asociației. 

Repartiția lor pe sucursale este următoarea: 

 

Sucursala 

Număr 

membri 

 

Sucursala 

Număr 

membri 

 

Sucursala 

Număr 

membri 

 

Sucursala 

Număr 

membri 

Alexandru Vlahuţă 220 Epureni 304 Murgeni 495 Șuletea 316 

Banca 811 Fălciu 253 Perieni 554 Tutova 286 

Bârlad 11242 Fruntișeni 204 Pogana 408 Unțești 187 

Băcani 302 Grivița 437 Popeni 358 Vetrișoaia 107 

Blăgești 95 Hălărești 265 Puiești 413 Viișoara 240 

Bogdănești 135 Iana 264 Raiu 79 Vinderei 377 

Ciocani 233 Ivești 537 Roșiești 284 Voinești 176 

Coroiești 220 Mălușteni 151 Slănic Moldova 87 Zorleni 796 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuția numărului de membri 

pensionari la data de 31.12.2015 în 

municipiul Bârlad și sucursale 
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Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad se prezintă membrilor săi, 

încă din Statut, drept o organizație ce se preocupă și susține activitatea de protecție socială a 

vârstnicilor, încercând să asigure acestora din urmă o bătrânețe liniștită. Și cum altfel decât 

prin acordarea unor facilități? 

Astfel, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" oferă pensionarilor 

împrumuturi rambursabile cu dobânzi avantajoase, ce în anul 2015, s-au ridicat la suma de 

33.916.779 lei, beneficiind de acestea un număr de 13.828 persoane.  

Notăm faptul că dintre acestea, un număr de 6.307 au fost acordate la Bârlad, în valoare de 

15.029.312 lei şi 7.524 în cele 31 sucursale, în valoare de 18.887.467 lei după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

Sucursală 

Număr 

împrumuturi 

Valoare/lei 

1. Alexandru 

Vlahuţă 

166 329.513 

2. Băcani 280 676.818 

3. Banca 606 1.160.061 

4. Blăgeşti 48 95.800 

5. Bogdăneşti 103 335.601 

6. Ciocani 336 850.776 

7. Coroieşti 124 315.204 

8. Epureni 166 380.321 

9. Fălciu 171 370.121 

10. Fruntişeni 151 259.717 

11. Griviţa 332 737.128 

12. Hălăreşti 213 600.582 

13. Iana 165 492.907 

14. Iveşti 275 486.286 

15. Măluşteni 78 191.365 

16. Murgeni 289 701.336 

17. Perieni 605 1.525.742 

18. Pogana 429 1.220.244 

19. Popeni 363 1.727.642 

20. Puieşti 274 609.577 

21. Raiu 74 175.630 

22. Roşieşti 185 335.801 

23. Slănic 

Moldova 

48 88.733 

24. Şuletea 245 579.134 

25. Tutova 217 598.520 

26. Unţeşti 245 605.023 

27. Vetrişoaia 77 246.382 

28. Viişoara 178 475.221 

29. Vinderei 176 470.417 

30. Voineşti 128 472.563 

31. Zorleni 774 1.773.302 

  

Precizăm de asemenea, faptul că ajutoarelor rambursabile sub formă de împrumut li se 

aplică o dobândă  între 2% şi 25%, în raport cu cuantumul împrumutului solicitat şi de modul de 

garantare. Astfel, sunt trei tipuri de garantare: 

 garantarea cu fondul cotizant, cu veniturile proprii şi cu veniturile altor garanţi cu 

dobânzi între 7 şi 13%; 

 garantarea integrală cu fondul cotizant, unde dobânda este de 2%, cu menţiunea că rău 

platnicii nu beneficiază de dobânda de 2%, ci de dobânda corespunzătoare împrumutului 

solicitat; 

 garantarea fără fond cotizant, cu veniturile şi/sau ale altor garanţi cu dobânzi între 18 şi 

25%. 

La solicitarea membrilor având nevoi urgente de bani, conducerea Casei a aprobat şi 

acordarea împrumuturilor fără fond cotizant, la care se aplică o dobândă mai mare. S-a recurs la o 

astfel de practică doar pentru a-i convinge pe membri să-și constituie un fond, fond în procent de 

10% din valoarea împrumutului solicitat ce poate fi realizat fie înainte de depunerea cererii de 

împrumut, fie când suma este reținută din valoarea împrumutului acordat.  
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Asociația noastră acordă și ajutoare nerambursabile, în raport de posibilitățile financiare,  

tuturor membrilor, inclusiv acelor persoane ce prezintă o situație materială precară, avându-se în 

vedere fondul cotizant al fiecărui membru. Acestea s-au ridicat în anul 2015 la suma de 1.245.160 

lei, fiind acordate unui număr de 20.769 membri.  

Aceste ajutoare nerambursabile au îmbrăcat următoarea formă: 

 Ajutoare acordate în urma unei anchete sociale, ce s-au oferit în special acelor membri cu o 

stare materială și de sănătate precare. Ele s-au ridicat în anul 2015 la suma de 9.515 lei fiind 

distribuite unui număr de 123 membri. 

 Ajutoare cu ocazia diferitelor sărbători religioase sau laice, precum: 

 cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie – în număr de 203, totalizând 8.415 lei; 

 cu ocazia Sărbătorilor pascale – în număr de 6.160, cu o valoare de 178.439 lei, din 

care 3.429 ajutoare în sumă de 102.053 lei la Bârlad şi un număr de 2.731 ajutoare în 

valoare de 76.386 lei la sucursale; 

 cu ocazia Zilei internaționale a copilului (1 iunie) – în număr de 70, în sumă de 

9.750 lei; 

 cu ocazia Zilei Internaționale Persoanelor Vârstnice (1 octombrie), precum și cu 

ocazia aniversării C.A.R.P. "Elena Cuza" (8 octombrie) – în număr de 489, 

totalizând 23.440 lei; 

 oferite veteranilor de război – în număr de 4, totalizând 200 lei; 

 cu ocazia Sărbătorilor de iarnă – în număr de 158, cu o valoare de 7.565 lei; 

 cu prilejul Nunții de aur – în număr de 175, cu o valoare de 8.300 lei; 

 cu prilejul sărbătorii persoanelor ajunse la centenar – în număr de 2, cu o valoare 

de 250 lei; 
 

 Pentru susținerea bogatei activități culturale, conducerea Casei a alocat în anul 2015 unui 

număr de 715  membri suma de 38.068 lei; 

 În ceea ce privește activitatea sportivă, precizăm faptul că s-au alocat unui număr de 160 

persoane suma de 4.815 lei; 

 Ajutoarele de fidelitate în anul 2015 au fost în număr de 211, totalizând 13.041 lei; 

 Federația Națională a Pensionarilor din România a oferit în anul 2015 Casei de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ unui număr de 440 persoane ajutoare în valoare de 11.000 

lei, din care un număr de 180 ajutoare la Bârlad şi 260 ajutoare la sucursale, valoarea unui ajutor 

fiind de 25 lei. 

 Persoanelor membre ce au beneficiat de bilete de tratament în stațiunile balneo – climaterice, 

Casa le-a oferit un ajutor nerambursabil în valoare de 10% din fondul cotizant, dar nu mai mult de 

100 de lei. Numărul beneficiarilor în anul 2015 a fost de 250 persoane cărora li s-a acordat suma de 

49.081 lei; 

 În ceea ce privește ajutoarele de deces, s-au oferit unui număr de 758 persoane în valoare de 

535.711 lei; 

 S-au mai oferit ajutoare materiale constând în reviste, cocarde, plachete, medalii unui număr 

de 9.987 persoane în valoare de 293.122 lei. În anul 2015 au apărut 7 numere ale revistei "Viața 

noastră" și un supliment "Crypto", editându-se un număr de 15.277 exemplare în valoare de 

201.024 lei. Totodată, s-au acordat 48 plachete aniversare în valoare de 7.288 lei, 1.120 cocarde în 

sumă de 3.828 lei și 372 căni personalizate în valoare de 4.430 lei; 
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 În categoria ajutoarelor nerambursabile acordate în anul 2015, regăsim și ajutoarele oferite 

din donații diferitelor cazuri umanitare, sociale. S-au oferit 4 astfel de ajutoare în valoare de 1.740 

lei; 

 Se impune a preciza aici și ajutoarele constând în îmbrăcăminte oferite prin sponsorizare de 

către firma S.C. Confecții S.R.L. Bârlad unui număr de 854 membri în sumă de 30.800 lei; 

 Tot aici, mai precizăm și ajutoarele oferite conform CCM ce în anul 2015 au fost acordate în 

număr de 6 având o valoare de 21.908 lei. 

Urmare a Hotărârii Consiliului Director nr.42 din 24 aprilie 2014, în categoria ajutoarelor 

nerambursabile se înscriu din anul 2014 și serviciile prestate în cadrul cabinetelor medicale. În 

aceeași categorie au fost menționate și facilitățile oferite prin intermediul magazinelor de tip 

Economat, cu profil naturist, funerar, în cadrul atelierelor de croitorie și frizerie.  

Decizia adoptată de conducerea Casei s-a întemeiat pe considerentul că aceste cabinete deja 

aplicau reduceri substanțiale (între 25-50%), restul costurilor fiind suportate de către Casă.  

 Cabinetele Stomatologice (în număr de 3) au fost vizitate în anul 2015 de un număr de 877 

membri ce au economisit suma de 118.835 lei; 

 Cabinetul Oftalmologie Dr. Romanesu Carmen – Iași a oferit consultații unui număr de 

501 membri pentru care Casa a suportat suma de 25.050 lei. Cel de al doilea Cabinet 

Oftalmologie Dr. Șerban Maria a oferit consultații unui număr de 256 membri ce au 

economisit suma de 1.964 lei; 

 Începând cu 1 mai 2014, în urma campaniei desfășurată de către Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ″Elena Cuza″ - ″Ajutați-ne să cumpărăm un ecograf″ cabinetul de imagistică 

medicală a beneficiat de un ecograf color Doppler. De serviciile acestui cabinet au profitat 

un număr de 381 membri, care au avut drept beneficiu suma de 25.595 lei; 

 Cabinetul tratamente medicale a oferit consultații unui număr de 2.996 persoane, 

beneficiind de o reducere în sumă de 20.014 lei; 

 Cabinetul de kinetoterapie a fost frecventat de 2.183 membri, care au economisit suma de 

27.620 lei; 

 Cabinetul termomasaj a deservit un număr de 1.439 membri, pentru care Casa a suportat 

suma de 71.950 lei, şedinţele la acest cabinet fiind gratuite; 

 Cabinetul îngrijire corporală a fost frecventat de 142 persoane, care au economisit suma de 

4.712 lei; 

 La cercul de gimnastică ritmică și aerobică au participat în anul 2015 un număr de 30 

membri, ce au economisit suma de 5.135 lei; 

 Cabinetul juridic a fost vizitat de un număr de 499 membri ce au beneficiat de consultanţă 

juridică gratuită reușind să economisească suma de 48.725 lei; 

 Totodată, de serviciile Cabinetului de bioterapie din incinta Casei au beneficiat un număr 

de 25 persoane ce au economisit suma de 380 lei. 

Întrucât legea economiei sociale este deja o realitate în România, fiind adoptată de către 

Parlamentul României în data de 30 iunie 2015, putem preciza faptul că acum Casele de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor, promotoare ale acestui concept beneficiază de cadrul legal pentru 

îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor de vârsta a treia. Trebuie spus totuşi că absenţa 

acestuia nu a împiedicat Casele de Ajutor Reciproc a Pensionarilor să nu vină în sprijinul 

pensionarilor prin intermediul magazinelor de tip Economat, cu profil naturist, funerar ori prin 

atelierele de frizerie, croitorie. 

În acest sens, în anul 2015 din magazinele cu profil naturist ale Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ″Elena Cuza″ (cu sediul în Bârlad și Slănic Moldova) s-au achiziționat produse în 

valoare de 623.609 lei de către un număr peste 16.207 membri, iar prin magazinele de tip 
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Economat (18 la număr) peste 25.564 de membri au putut beneficia de bunuri la preț de producător, 

fără adaos comercial în valoare de 953.555 lei.  

Precizăm totodată faptul că volumul de desfacere al acestor magazine de tip Economat în 

anul 2015 s-a prezentat astfel: 

 economat Bârlad – 167.306,64 lei, a deservit un număr de peste 15.354 membri; 

 economat Alexandru Vlahuţă  - 20.411,06 lei, a deservit un număr de 365  membri; 

 economat Banca -  91.147,13 lei, a deservit un număr de 1.303 membri; 

 economat Bogdăneşti - 14.428,57 lei, a deservit un număr de 207 membri; 

 economat Ciocani - 144.517,20 lei, a deservit un număr de 522 membri; 

 economat Epureni - 81.368,79 lei, a deservit un număr de 384 membri; 

 economat Fălciu -  20.781,62 lei, a deservit un număr de 385 membri; 

 economat Iana -  17.841,34 lei, a deservit un număr de 392 membri; 

 economat Ivești -  17.866,57 lei, a deservit un număr de 789 membri; 

 economat Murgeni - 13.216,50 lei, a deservit un număr de 737 membri; 

 economat Perieni -  33.770,67 lei, a deservit un număr de 1.071 membri; 

 economat Pogana - 96.492,41 lei, a deservit un număr de 728 membri; 

 economat Puiești -  14.956,91 lei, a deservit un număr de 593 membri; 

 economat Slănic-Moldova - 18.645,40 lei, a deservit un număr de 136 membri; 

 economat Șuletea - 106.106,40 lei, a deservit un număr de 516 membri; 

 economat Unțești -  3.956,31 lei, a deservit un număr de 320 membri; 

 economat Voinești - 64.109,52 lei, a deservit un număr de 297 membri; 

 economat Zorleni - 26.632,34 lei, a deservit un număr de 1.465 membri. 
 

Saloanele de tip frizerie/coafor au primit în anul 2015 un număr de 8.190 membri ce au 

economisit suma de 56.991 lei. Acest tip de saloane se găsesc atât la sediul central, cât şi în 

Sucursalele: Zorleni, Puieşti, Iana. 

Atelierele de croitorie au deservit un număr de 940 membri ce au beneficiat de o reducere în 

valoare de 5.215 lei. Pe lângă atelierul de croitorie din Bârlad, funcţionează un astfel de atelier şi la 

Pogana. 

Magazinul de pompe funebre din incinta Casei de Ajutor a Pensionarilor ″Elena Cuza″ 

Bârlad pune la dispoziția membrilor produsele necesare unei înmormântări ca: sicrie, îmbrăcăminte, 

coroane, jerbe, cruci, lumânări artizanale, transport capelă, transport înmormântări, prosoape, 

produse alimentare, cărbuni, tămâie, etc. În anul 2015, volumul de desfacere al acestui magazin s-a 

ridicat la suma 188.476 lei, fiind vizitat de un număr de 362 membri. De altfel, de serviciile acestui 

tip de magazin au beneficiat şi membrii sucursalelor Alexandru Vlahuţă, Ciocani, Epureni, Iana, 

Murgeni, Pogana, Puieşti şi Zorleni, în număr de 146 persoane ce au achiziţionat produse în valoare 

de 46.458 lei. 

 

Magazinul naturist din incinta  

Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad 
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Ca urmare a analizei întocmite privind contribuţia pentru fond deces din perioada 01 

ianuarie 1996 – 31 decembrie 2015, conform anexelor ataşate, s-a putut observa că, într-o perioadă 

de 20 ani, un membru C.A.R.P. contribuie cu suma de 329,99 lei. 

În tabelul cu grilele de ajutor de deces se observă că la o vechime de 19 ani se acordă un 

ajutor de deces în sumă de 1.000 lei – grila pe anul 2015. Astfel, rezultă o diferenţă de plată în plus 

de 670,01 lei, reprezentând un procent de 303,3 %. 

La un ajutor de deces pentru o perioadă de 25 ani se constată următoarele: 

- încasări pe 20 ani                                   = 329,99 lei 

- încasări pe   5  ani = 60 luni x 0,03 lei   =     1,80 lei 

TOTAL încasat                                             = 331,79 lei 

Ajutorul de deces pentru contribuţia de 25 ani fiind de 1.170 lei rezultă o diferenţă în plus de 

838,21 lei, reprezentând un procent de 352,63%. 

De altfel, numărul de decese este în creștere de la an la an, iar majoritatea dețin o vechime 

considerabilă ca membri cotizanți. 

 În anul 2010 s-au înregistrat un număr de 672 decese  cu o valoare de 414.570 lei 

 În anul 2011 s-au înregistrat un număr de 631 decese  cu o valoare de 437.320 lei 

 În anul 2012 s-au înregistrat un număr de 706 decese  cu o valoare de 522.876 lei 

 În anul 2013 s-au înregistrat un număr de 726 decese  cu o valoare de 545.754 lei 

 În anul 2014 s-au înregistrat un număr de 731 decese  cu o valoare de 530.641 lei 

 În anul 2015 s-au înregistrat un număr de 747 decese cu o valoare de 516.411 lei 

  

Începând cu 1 ianuarie 2016, contribuția fond deces este în sumă de 4 lei/lună, așa cum s-a 

stabilit la Adunarea Generală a Reprezentanților membrilor Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad din anul 2015.  

 

Magazinul de pompe funebre din 

incinta Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor "Elena Cuza" 

Bârlad 
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PERIOADA VALOARE 

IANUARIE – MARTIE 1996 0.03 LEI 

APRILIE – DECEMBRIE 1996 0.05 LEI 

IANUARIE – SEPTEMBRIE 1997 0.10 LEI 

OCTOMBRIE – DECEMBRIE 1997 0.15 LEI 

IANUARIE – IUNIE 1998 0.15 LEI 

IULIE – DECEMBRIE 1998 0.20 LEI 

IANUARIE – IUNIE 1999 0.20 LEI 

IULIE – DECEMBRIE 1999 0.30 LEI 

IANUARIE – MAI 2000 0.30 LEI 

IUNIE – DECEMBRIE 2000 0.50 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2001 0.50 LEI 

IANUARIE – IUNIE 2002 0.50 LEI 

IULIE – DECEMBRIE 2002 1.00 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2003 1.00 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2004 1.00 LEI 
IANUARIE – DECEMBRIE 2005 1.00 LEI 

IANUARIE – IUNIE 2006 1.00LEI 

IULIE – DECEMBRIE 2006 1.50 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2007 1.50 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2008 1.50 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2009 2.00 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2010 2.00 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2011 2.00 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2012 3.00 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2013 3.00 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2014 3.00 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2015 3.00 LEI 
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PERIOADA Contribuţie fond 
     deces lunară 

Nr. luni Contribuţie 
 încasată 

IANUARIE 1996 – MARTIE 1996 0.03 LEI 3 0.09 

APRILIE 1996 – DECEMBRIE 1996 0.05 LEI 9 0.45 

IANUARIE 1997 – SEPTEMBRIE 1997 0.10 LEI 9 0.90 

OCTOMBRIE 1997 – IUNIE 1998 0.15 LEI 9 1.35 

IULIE  1998 – IUNIE 1999 0.20 LEI 12 2.40 

IULIE  1999 – MAI 2000 0.30 LEI 11 3.30 

IUNIE 2000 – IUNIE 2002 0.50 LEI 25 12.50 

IULIE  2002 – IUNIE 2006 1.00 LEI 48 48.00 

IULIE  2006 – DECEMBRIE 2008 1.50 LEI 30 45.00 

IANUARIE 2009 – DECEMBRIE 2011 2.00 LEI 36 72.00 

IANUARIE 2012 – DECEMBRIE 2015 3.00 LEI 48 144.00 

TOTAL  20 ani 329.99 lei 
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GRILA CU AJUTOARELE DE DECES  

ÎN PERIOADA 2009 - 2016 

 

Nr. 

crt. 

Vechime  

în 

C.A.R.P. 

Ajutor 

acordat 

în 2006 

Ajutor 

acordat 

în 2007 

Ajutor 

acordat 

în 2009 

Ajutor 

acordat 

în 2010 

Ajutor 

acordat 

în 2011 

Ajutor 

acordat 

în 2012 

Ajutor 

acordat 

în 2013 

Ajutor 

acordat 

în 2015 

Ajutor 

acordat în 

2016 

1 

 

3 luni - 

1 an 

70 80 

130 

 

150 

 

160 

 

170 

Vechime:      

(8 luni – 1 

an) 

170 

Vechime:      

(8 luni – 1 

an) 

120 

Vechime:      

(8 luni – 1 

an) 

70 

Vechime 

(1 an) 

2 1-2 ani 90 95 150 180 200 210 210 140 120 

3 2-3 ani 110 115 180 210 230 240 240 180 170 

4 3-4 ani 120 130 200 240 270 280 280 200 220 

5 4-5 ani 130 140 230 270 310 330 330 240 270 

6 5-6 ani 160 190 300 350 400 420 420 280 320 

7 6-7 ani 170 200 330 370 430 450 450 320 370 

8 7-8 ani 180 210 340 390 460 480 480 360 420 

9 8-9 ani 190 220 360 410 480 500 500 400 470 

10 9-10 ani 200 230 380 450 530 550 550 440 520 

11 10-11 ani 230 280 450 540 620 650 650 480 570 

12 11-12 ani 240 290 470 560 650 680 680 520 620 

13 12-13 ani 250 300 480 580 680 700 700 600 670 

14 13-14 ani 260 310 500 600 710 740 740 680 720 

15 14-15 ani 270 320 520 620 740 770 770 730 770 

16 15-16 ani 300 380 620 710 840 880 880 800 820 

17 16-17 ani 310 390 640 730 870 910 910 850 870 

18 17-18 ani 320 400 650 750 900 940 940 890 920 

19 18-19 ani 330 410 660 780 930 970 970 930 970 

20 19-20 ani 340 420 670 800 960 1000 1000 1000 1.020 

21 20-21 ani 360 470 760 900 1000 1050 1050 1050 1.070 

22 21-22 ani 370 480 780 920 1030 1080 1080 1080 1.120 

23 22-23 ani 380 490 790 940 1060 1110 1110 1110 1.170 

24 23-24 ani 390 500 800 960 1090 1140 1140 1140 1.220 

25 24-25 ani 400 510 810 980 1120 1170 1170 1170 1.270 

26 25-26 ani 410 550 860 1040 1220 1250 1250 1250 1.320 

27 26-27 ani 420 560 880 1060 1250 1310 1310 1310 1.370 

28 27-28 ani 430 575 900 1080 1280 1340 1340 1340 1.420 

29 28-29 ani 440 585 920 1100 1310 1370 1370 1370 1.470 

30 29-30 ani 450 600 1000 1200 1340 1410 1410 1410 1.520 



 
16 

Privind înspre statutul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad 

remarcăm faptul că aceasta constituie o organizaţie nonguvernamentală, non profit, ce cunoaşte 

poate cel mai bine adevăratele probleme ale vârstei a treia. 

Şi pentru că este o entitate organizaţională, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena 

Cuza″ Bârlad îşi fundamentează activitatea  pe o serie de organisme de conducere precum: 

 Adunarea Generală; 

 Consiliul Director; 

 Comisia de Cenzori. 

Despre Adunarea Generală precizăm faptul că se convoacă cel puțin o dată pe an, de regulă 

în primul trimestru al anului și are drept de control permanent asupra Consiliului Director și al 

Comisiei de Cenzori. Totodată, aceasta este legal constituită dacă sunt prezenți cel puțin jumătate 

plus unu din numărul membrilor delegați, norma de reprezentare fiind de 1 la 500 membri.  

Consiliul Director reprezintă organul executiv de conducere şi administrare al asociaţiei 

între două Adunări Generale şi răspunde în faţa acesteia pentru întreaga activitate. Consiliul 

Director este ales de Adunarea Generală o dată la 7 ani. 

Totodată,  conform  prevederilor statutare Consiliul Director este condus de un preşedinte ce 

este şi preşedintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad, ales de către 

Adunarea Generală. Acesta asigură conducerea curentă a Casei, răspunzând pentru activitatea 

desfăşurată în faţa Adunării Generale şi a Consiliului Director. 

Comisia de Cenzori se prezintă drept un organ cu atribuţii de verificare, supraveghere şi 

control, ales de către Adunarea Generală.  

Cu privire la activitatea propriu-zisă a asociaţiei, sub conducerea, coordonarea şi 

supravegherea organelor alese menţionăm faptul că este asigurată de către un personal angajat în 

conformitate cu prevederile Codului Muncii.  

Pentru o bună desfăşurare şi organizare a activităţii la nivelul asociaţiei, în urma negocierilor 

dintre angajator şi reprezentanţii salariaţilor, s-a propus şi aprobat prin Contractul Colectiv de 

Muncă pentru perioada 2014-2015, prelungit printr-un act adiţional cu o durată de un an 

(01.01.2016-31.12.2016)  Organigrama Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ 

Bârlad.  

Aceasta cuprinde linia managementului de vârf - Adunarea Generală, Consiliul Director, 

Preşedintele şi Comisia de Cenzori, linia managementului de mijloc - Directorul Economic şi 

linia managementului de jos alcătuită din: 

 Compartimentul Secretariat și Relaţii cu Publicul (Serviciul Secretariat/Petiții, Serviciul 

Dactilografie, Serviciul Relații cu Publicul);  

 Compartimentul Financiar -Contabil (Serviciul Contabilitate, Serviciul Casierie, Serviciul 

Creditare sediu, Serviciul Creditare sucursale care se desfășoară prin cele 31 Sucursale, 

Serviciul Recuperare debite, Serviciul Protecție socială),  

 Compartimentul Tehnico-Administrativ (Serviciul Pază și protecție, Serviciul IT, 

Serviciul RSVTI, Serviciul Curățenie, Serviciul Administrativ, Serviciul Aprovizionare),  

 Compartimentul RUNOS (Serviciul Salarizare, Serviciul Resurse umane, Comitet SSM, 

PSI); 

  Oficiul Juridic. 



 
17 

În cursul anului 2015, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 privind 

asociaţiile şi fundaţiile, s-au emis de către Consiliul Director al Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad un număr total de 87 hotărâri din care 46 hotărâri au vizat 

activităţile administrative, iar 41 au privit probleme de personal, astfel: 

Totodată, președintele Casei de Ajutor Reciproc  Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad a 

emis în cursul anului 2015, pe linie administrativă, un număr de 706 decizii:  

 206 decizii privind activități administrative; 

 162 decizii privind activități desfășurate de Serviciul Contabilitate; 

 338 decizii privind activități de personal. 

 

Consiliul Director și președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ 

Bârlad au acordat membrilor, în cursul anului 2015, un număr de 123 audiențe: 

 117 audiențe au fost acordate de către președintele asociației; 

 6 audiențe au fost acordate de către membrii Consiliului Director. 

De asemenea, pe parcursul anului 2015 s-au primit de către conducerea Casei de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad un număr de 2.610 petiții ce au fost soluționate 

astfel: 

 CERERI COMPENSARE – 198 din care 146 au fost aprobate, 48 au fost respinse, iar 4 

cereri au rămas fără obiect întrucât petenții au renunțat la petițiile formulate.  

Din cele 146 de cereri aprobate, 33 au fost admise din oficiu potrivit Hotărârii Consiliului 

Director nr.44/2014, iar  95 de cereri au fost soluționate la cererea titularului conform articolului 

27, alineatul 10 din statutul asociației (cazuri fortuite) și a Hotărârii Consiliului Director 

nr.44/2014. Cu privire la celelalte 48 de cereri, acestea au fost respinse potrivit articolului 27, 

alineatul 10 din statut din următoarele cauze: 13 membri nu au prezentat documente 

justificative, 14 membri nu au respectat clauzele contractuale, iar dosarul a fost trimis la 

executorul judecătoresc, 5 membri sufereau de afecțiuni medicale grave înainte de încheierea 

contractului, unui număr de 11 persoane li s-a recomandat și aprobat eșalonarea, iar unui număr 

de 5 membri li s-a recomandat și aprobat un angajament de plată.  

 CERERI REEȘALONARE – 128 din care 115 au fost aprobate, 2 clasate, la una titularul a 

renunțat la cerere, 10 au fost respinse ca urmare a netemeiniciei și legalității lor: 

O 6 membri nu au respectat clauzele contractuale, iar dosarul a fost trimis la executorul 

judecătoresc, un membru nu se încadra în cuantumul necesar acoperirii unei rate la un 

împrumut contractat, un membru nu a răspuns la telefon pentru a discuta despre termenii 

reeșalonării, 2 membri au beneficiat de un angajament de plată.  

 CERERI RETRAGERE – 324 din care 232 au fost aprobate conform articolului 10, alineat 

1 raportat la alineatul 3, tezele 1 și 2 din statutul asociației, 6 cereri au fost clasate, la 4 

titularul a renunțat, iar 82 au fost respinse din următoarele motive: 
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O 7 membri aveau un debit de achitat, 11 membri nu aveau 12 luni de la achitarea ultimului 

împrumutat contractat sau ajutor nerambursabil primit, 63 membri nu aveau 24 luni de la 

achitarea ultimului împrumut sau ajutor nerambursabil primit potrivit articolului 10, 

alineatul 1 raportat la alineatul 3, teza 2 din Statutul asociației, iar un membru a beneficiat 

de restituire parțială. 

 CERERI RESTITUIRE PARȚIALĂ DIN COTIZAȚIE – 290 din care 273 cereri au fost 

aprobate conform articolului 10, alineatul 1 raportat la alineatul 3, tezele 1 și 2 din statut, 4 

cereri au fost clasate și 13 au fost respinse întrucât: 

o 11 membri nu aveau 24 luni de la achitarea împrumutului, un membru nu avea acte medicale 

doveditoare pentru susținerea motivului invocat în solicitare, un membru avea un împrumut 

în derulare. 

 CERERI COTĂ PARTE TRATAMENT – 357 din care 221 au fost aprobate potrivit 

Hotărârii Consiliului Director nr.104/2014 privind planul de măsuri pentru acordarea 

ajutoarelor nerambursabile pe anul 2015, 136 cereri au fost respinse invocându-se 

următoarele cauze: 

o 103 membri nu aveau vechimea de 3 ani de la acordarea ultimului ajutor nerambursabil 

conform Hotărârii Consiliului Director nr.58/2010, iar 24 membri au beneficiat de ajutoare 

nerambursabile ce depășiseră 50% din valoarea fondului cotizant potrivit Hotărârii 

Consiliului Director nr.227/2012. 

 CERERI PENTRU ACORDAREA UNOR AJUTOARE NERAMBURSABILE – 580 din 

care 564 aprobate conform Hotărârii Consiliului Director nr.104/2014 privind planul de 

măsuri pentru acordarea ajutoarelor nerambursabile pe anul 2015: 

O 32 ajutoare au fost acordate în baza unei anchete sociale potrivit Hotărârii Consiliului 

Director nr.104/2014 punctele 3 și 5, 548 ajutoare au fost oferite din fondul președintelui 

conform articolului 15, litera i din statut. 9 cereri pentru acordarea unui ajutor 

nerambursabil în baza unei anchete sociale au fost respinse din motivele: 4 membri nu 

aveau o vechime de 3 ani de la acordarea ultimului ajutor nerambursabil potrivit Hotărârii 

Consiliului Director nr.58/2010, 5 membri au beneficiat de ajutoare nerambursabile ce au 

depășit 50% din valoarea fondului cotizant. 

 CERERI RESTITUIRI DE LA DIVERȘI CREDITORI – 218 din care 145 au fost 
aprobate, iar 73 au fost respinse. 

 CERERI PENTRU APROBAREA UNUI ANGAJAMENT DE PLATĂ – 115 din care 103 

cereri au fost aprobate, una clasată întrucât nu a fost achitat debitul, iar 11 au fost respinse 

deoarece 7 membri nu au respectat clauzele contractuale, dosarul fiind trimis executorului 

judecătoresc, unui număr de 4 membri li s-a recomandat și aprobat reeșalonarea. 

 TRANSFERURI EXTERNE s-au aprobat un număr de 12 transferuri din care 11 – 

transferuri plecări și 1 – transfer sosire. 

 PETIȚII DIVERSE – 179 din care 124 au fost aprobate și 55 respinse.  

Petițiile înregistrate pe parcursul anului 2015 fac referire la solicitări de sistare a unor popriri, 

verificări ale istoricului unei fișe, verificarea situației reținerilor prin poprire aplicată pe 

veniturile unui girant, iertarea de plata unei diferențe de dobândă, reactivarea calității de 

membru, transferuri între sucursale, revocarea unei împuterniciri etc.  

 PETIȚII ONLINE – 3 din care 2 aprobate și o cerere respinsă.  

 PROCESE VERBALE DE SESIZARE DIN OFICIU CU PRIVIRE LA RECUPERAREA 

DEBITELOR ȘI NERESPECTĂRII CLAUZELOR CONTRACTUALE ÎN CAZUL 

AJUTOARELOR RAMBURSABILE SUB FORMĂ DE ÎMPRUMUT – 206  din care 86 

soluționate, 120 în lucru. 

Se impune a preciza, la final de analiză, faptul că din totalul de 2.610 de petiții au fost 

soluționate, cu respectarea termenului legal de 30 de zile un număr de 2.422 cereri și petiții, 

rămânând în lucru un număr de 188, ce vor fi soluționate în termenul legal consfințit de actele 

normative referitoare la termenul de soluționare a cererilor și petițiilor.  
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Oficiul Juridic din cadrul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad, în 

cursul anului 2015, s-a preocupat de recuperarea debitelor restante, de asigurarea asistenței juridice 

în cauzele civile sau penale aflate deja pe rolul instanțelor de judecată, de demararea acțiunilor 

juridice în vederea recuperării unor debite, de acordarea de consultații juridice membrilor asociației. 

Astfel, pentru a se evita cheltuieli ce ar fi fost suportate de către membrul debitor al Casei, 

toate demersurile de executare silită au fost precedate de notificări. Prin intermediul acestor 

documente comunicate debitorilor titulari, dar și giranților li s-a adus la cunoștință debitul restant și 

iminența executării silite. Aceste notificări, în mai multe cazuri, și-au dovedit utilitatea, titularul 

debitului restant achitându-l benevol. 

În cursul anului 2015 s-au comunicat nu mai puțin de 3.419 notificări, din care 1.730 către 

giranți şi 1.689 către titularii de credit. Avându-se în vedere legislația în domeniul executării silite 

pentru debitele restante pentru care notificările nu au avut niciun rezultat, s-au formulat cereri de 

investire cu formulă executorie a contractelor, mai exact s-au formulat 897 cereri. 

În urma colaborării inițiate cu Biroul executorului judecătoresc Guțu Adrian din cele 317 

dosare aflate în lucru la acest birou, 183 debite au fost recuperate integral sau reeșalonate de 

comun acord.  

La BEJ Bujoreanu Cristian au fost date spre executare un număr de 124 dosare din care mai 

sunt în curs de achitare 24 de dosare la care se încasează lunar suma de 4.663 lei. 

La BEJ Stan Iulian au fost date spre executare un număr de 28 de dosare și se încasează 

lunar sume de 25.499 lei în cadrul a 3 dosare. 

La BEJ Bara Dragoș au fost date spre executare un număr de 3 dosare din care două au fost  

achitate și doar unul se află încă în curs de recuperare a sumelor restante. 

Cu privire la dosarele aflate pe rolul instanțelor în cursul anului 2015 situația se prezintă 

astfel: 

 la Judecătoria Huși este înregistrat dosarul nr.2070/244/2015 prin care numita Dorneanu Lica 

Ilinca este trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în dauna părții vătămate 

C.A.R.P. ″Elena Cuza″ Bârlad; 

 în cursul aceluiași an, 2015, Judecătoria Bȃrlad a dispus condamnarea numiților Miron Adrian 

și Miron Maria pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune în dauna părții vătămate C.A.R.P. 

″Elena Cuza″ Bârlad, în cadrul dosarului penal nr. 53/189/2015 stabilindu-se și prejudiciul în sumă 

de 151.396 lei și obligând inculpații la plata acestuia; 

 în prezent pe rolul Judecătoriei Bȃrlad se află și dosarul nr. 2443/189/2014, în care Miron 

Maria este judecată pentru săvârșirea aceleiași infracțiuni de înșelăciune, dosar intrat la rejudecare 

prin Decizia Curții de Apel Iași, cu termen în data de 11.02.2016; 

 tot ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni, Parchetul de pe lângă Judecătoria Bârlad în situația 

doamnei Caragica Magdalena a constatat săvârșirea infracțiunii, dar având în vedere vârsta acesteia 

cât și starea ei de sănătate nu s-a dispus trimiterea ei în judecată. S-a menținut sechestrul judiciar 

asupra imobilului casă de locuit și teren aferent din orașul Murgeni, proprietatea doamnei Caragica. 

Pentru a menține sechestrul instituit și în vederea recuperării prejudiciului s-au formulat cerere la 

Judecătoria Bârlad, solicitare care a făcut  obiectul dosarului nr. 4351/189/2015, ce s-a finalizat prin 

pronunțarea Sentinței civile nr. 2926 din 24.11.2015 prin care pârâta este obligată să achite suma de 

66.853 lei despăgubiri și dobânda legală; 

 pentru lămurirea situației juridice  a proprietății Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

″Elena Cuza″ Bârlad, întinderea proprietății și vecinătățile s-a promovat acțiunea ce face obiectul 

dosarului nr. 1779/189/2015 cu OCPI cu termen în data de 02.02.2016. 
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Resursele umane reprezintă pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ 

Bârlad o resursă strategică, salariații constituind nucleul vital care asigură supraviețuirea, 

dezvoltarea și succesul asociației pe plan local, permițându-i acesteia să-și îndeplinească misiunea, 

scopul și obiectivele așa cum sunt prevăzute în Statut. Capitalul uman al organizației prin 

potențialul de creștere și dezvoltare, prin capacitatea de a-și învinge propriile limite este singurul 

capabil de a crea bunuri materiale și spirituale și de a lua decizii care să facă față provocărilor și 

exigențelor actuale sau de perspectivă. Din acest motiv deciziile privind resursele umane trebuie să 

aibă în vedere principiile morale și etice fundamentale ale mediului din care asociația face parte, să 

se bazeze permanent pe respectul pentru individ, comunicare onestă, respectarea legii și principiilor 

nediscriminării.  

Principalele obiective urmărite pe parcursul anului 2015 în cadrul managementului 

resurselor umane au fost: planificarea strategică a personalului, analiza, evaluarea, descrierea și 

reproiectarea posturilor, procesul de evaluare, formarea profesională, eficientizarea cooperării 

între diferitele departamente atât pe linie de subordonare cât și pe linie de colaborare, dezvoltarea 

atitudinii pozitive și aptitudinilor profesionale în rândul salariaților în vederea eficientizării 

procesului organizațional și îmbunătățirea performanței asociației.  

În anul 2015 pentru eficientizarea muncii salariaților, în cadrul politicilor de management s-a pus un 

accent deosebit pe competența și instruirea la locul de muncă.  

În anul 2015 a fost declanșată procedura de alegere a reprezentanților salariaților, aceștia 

fiind investiți să reprezinte, susțină și negocieze cu reprezentanții conducerii asociației, drepturile 

stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, care la sfârșitul anului 2015 a fost 

prelungit cu un act adițional cu o durată de un an de la 01.01.2016 și până la 31.12.2016. În anul 

2015 nu au fost înregistrate sesizări cu privire la nerespectarea clauzelor prevăzute de Contractul 

Colectiv de Muncă pentru anii 2014/2015.  

S-a întocmit un nou Regulamentul de Ordine Interioară cu consultarea reprezentanților 

salariaților, cu toate categoriile de dispoziții prevăzute de Codul Muncii. 

Au fost inițiate un număr de 41 Hotărâri ale Consiliului Director și 338 decizii cu privire 

la organizarea și desfășurarea activităților de resurse umane. 

În anul 2015 au fost respectate prevederile H.G. nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de 

bază minim brut pe țară garantat în plată, pentru perioada ianuarie – iunie, acesta fiind de 975 lei și 

1.050 lei pentru perioada iulie – decembrie. 

 

Avându-se în vedere prevederile Codului Muncii prin care serviciile privind instruirea pe 

linia securității şi sănătății în muncă, precum și instruirea privind prevenirea și stingerea incendiilor 

pot fi realizate doar cu persoane sau servicii exterioare, precum și obligația angajatorului de a 

asigura securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă, Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad a ales să continue colaborarea în acest domeniu cu 

societatea comercială S.C. Lili – Mălina S.R.L. Bârlad. 

Instruirea s-a realizat periodic, prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către 

conducerea asociației  împreună cu Comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu reprezentanţii 

http://www.itmcaras.ro/images/doc/legislatie/rm/h%2023-2013.pdf
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salariaţilor. Instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă este componentă a pregătirii 

profesionale şi are ca scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare în vederea 

prevenirii şi reducerii efectelor negative ale situaţiilor de urgenţă sau ale dezastrelor la locul de 

muncă şi în incinta instituţiilor şi operatorilor economici.  

La întocmirea tematicii s-au avut în vedere următoarele acte normative: 

 Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 

 Ordinul 163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor; 

  Legea 481/2004 privind protecția civilă;  

 Ordinul 712/2005 pentru aprobarea dispozițiilor generale privind instruirea salariaților 

în domeniul situațiilor de urgență; 

 Ordinul  MAI  187/2010 privind dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor în 

spațiile destinate comerțului; 

 Ordinul MAI  262/2010 privind dispozițiile generale de apărare împotriva incendiilor  în 

spațiile pentru birouri; 

 Obligațiile salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor; 

 Deciziile Președintelui de prevenire a incendiilor; 

  Regulamentul intern al instituției. 

 

În anul 2015 o atenție sporită s-a acordat respectării prevederilor legale în materia securității 

și sănătății în muncă, consultanța fiind asigurată de S.C. Consulting Evaluări S.R.L. Bârlad.  

Tot în cursul anului 2015, s-au realizat și revizuit după caz de către societatea de consultanță 

împreună cu factorii de răspundere ai asociației o serie de documente solicitate de către ITM Vaslui. 

Totodată, pe parcursul anului 2015, au avut loc și ședințele Comitetului de Securitate și Sănătate în 

Muncă. 

S-au realizat și revizuit următoarele: 

 Evaluarea riscurilor de accidente și îmbolnăvire profesională; 

 Întocmirea unui Plan de prevenire și protecție pentru evitarea de accidente și îmbolnăviri 

profesionale, cu responsabilități și termene; 

 Întocmirea unor instrucțiuni proprii de securitate și sănătate în muncă pe meserii; 

 Stabilirea tematicii de instruire și periodicitatea acesteia; 

 Completarea fișelor de instruire individuală pe linia securității și sănătății în muncă pentru 

tot personalul angajat; 

 Realizarea fișelor de identificare a factorilor de risc pentru fiecare salariat în parte. 

S-a efectuat: 

 Instruirea propriu-zisă potrivit tematicii fixate și aprobate de către conducerea asociației; 

 Completarea fișelor de post a fiecărui salariat cu instrucțiunile prevăzute în legea 

nr.319/2006 pe linia securității și sănătății în muncă; 

 S-a completat regulamentul de funcționare al Comitetului de Securitate și Sănătate în Muncă 

și s-au organizat ședințe trimestriale; 

 S-au transmis la ITM Vaslui rapoartele de activitate ale Comitetului de Securitate și 

Sănătate în Muncă pentru anul 2015. 

Întrucât s-au respectat normele și instrucțiunile pe linia prevenirii evenimentelor, salariații 

fiind corespunzător instruiți, iar conducerea achiziționând echipamentul de protecție, materialele de 
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întreținere și igienico-sanitare, nu s-au înregistrat accidente de muncă în cadrul C.A.R.P. ″Elena 

Cuza″ Bârlad. 

Totodată, în elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă, a asigurării ordinii și 

pazei obiectivelor atât la sediul central cât și în cadrul sucursalelor, conducerea asociației s-a 

consultat cu Comitetul de securitate şi sănătate în muncă.  

Având în vedere Instrucțiunile nr.9/1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la 

securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor, C.A.R.P. ″Elena Cuza″ Bârlad, printr-o firmă specializată a 

evaluat cu experți în domeniu măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de 

securitate.  

Ameninţările la adresa securităţii fizice a asociației, care pun în pericol viaţa, integritatea 

corporală sau libertatea persoanelor, sunt tratate cu prioritate, indiferent de importanţa bunurilor sau 

a valorilor ce pot fi afectate la producerea unui incident de securitate. 

Urmare a Raportului de evaluare de risc la securitatea fizică, denumit în mod generic 

Evaluare de risc au fost încheiate: contracte de mentenanță-asistență tehnică necesare funcționării în 

condiții optime și sigure, prin revizii periodice a echipamentelor destinate supravegherii video, 

contract de întreținere a sistemelor tehnice de alarmare antiefracție instalate cu firme specializate și 

autorizate, atât la sediul central cât și în cadrul sucursalelor.  

 

Serviciul medical de medicina muncii din cadrul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

″Elena Cuza″ Bârlad este asigurat de Cabinet Medical Individual de Medicina Muncii ″Crismed″.  

Sarcinile principale ale medicului de medicina muncii constau în: 

 Prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale; 

 Supravegherea efectivă a condițiilor de igienă și sănătate în muncă; 

 Asigurarea controlului medical al salariaților atât la angajarea în muncă, cât și pe durata 

executării contractului individual de muncă. 

Având în vedere sarcinile ce îi revin, medicul de medicina muncii poate propune 

angajatorului schimbarea locului de muncă sau a felului muncii unor salariați determinată de starea 

de sănătate a acestora.  

În decursul anului 2015 s-a desfășurat un control medical al angajaților Casei de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad, după cum urmează: 

 18 persoane evaluate la interval de 6 luni pentru lucrul în domeniul alimentar; 

 55 persoane evaluate în cadrul controlului medical periodic anual.  

Au fost eliberate fișe de aptitudine cu aviz "apt" pentru 60 de angajați și 23 de avize cu 

"apt condiționat". 

Suprasolicitarea neuropsihică și vizuală este patologia preponderent identificată, urmată de 

afecțiunile osteo-musculo-articulare și cardiovasculare. Medicul de medicina muncii stabilește în 

fiecare an un program de activitate pentru îmbunătățirea mediului de muncă din punct de vedere al 

sănătății în muncă pentru fiecare angajator. Pentru îmbunătățirea stării de sănătate a angajaților 

propunem organizarea unui program alternativ cu publicul la ghișeu și fără public, în măsura 

posibilităților. Medicul de medicina muncii stabilește în fiecare an un program de activitate 

pentru îmbunătățirea  mediului de muncă din punct de vedere al sănătății în muncă pentru 

fiecare angajator. Totodată, pe parcursul anului 2015 s-au întocmit 2 dosare pentru protecția 

maternității la locul de muncă. 
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Pentru a veni și mai mult în sprijinul persoanelor de vârsta a treia, conducerea Casei de 

Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ a continuat și în anul 2015 seria lucrărilor de 

modernizare  aduse sediului central, precum și sucursalelor din localitățile limitrofe Bârladului.   

Astfel, s-au aprobat lucrări de reparații și renovări în sumă de 172.875,02 lei la sediile 

sucursalelor  Alexandru Vlahuță, Ivești, Perieni și Șuletea. De asemenea, în cursul anului 2015 la 

sucursala Alexandru Vlahuță s-a obținut și concesionarea clădirii în care se desfășoară activitatea.   

Întrucât Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ manipulează importante 

sume de bani, o atenție deosebită s-a acordat și în acest an asigurării securității și pazei obiectivelor 

din dotare atât la sediul central cât și în cadrul sucursalelor. În acest sens, s-au instalat sisteme 

performante de alarmare și supraveghere video la sucursalele din comunele Alexandru Vlahuță, 

Băcani, Blăgești, Coroiești, Hălărești, Mălușteni și Popeni în valoare de 13.296,9 lei.  

Totodată, sucursalele Alexandru Vlahuță, Băcani, Blăgești, Coroiești, Hălărești, Ivești, 

Mălușteni, Perieni, Șuletea și Popeni au beneficiat, în cursul anului 2015, și de instalarea unor 

echipamente de satelit în vederea conectării prin internet la baza de date a programului informatic 

în sumă de 1.743,29 lei. 

Și sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad din strada Nicolae 

Iorga nr.7A a beneficiat de lucrări de modernizare pe parcursul anului 2015, precum: 

 Îmbunătățire sistem electronic de bonuri de ordine prin achiziționarea a două noi posturi – 

telecomandă și afișaj; 

 Completarea programului informatic de evidență a activității membrilor cu un modul; 

 Completare multifuncțională Konica Minolta Biz Hub C224E cu un alimentator dual scan; 

 S-au achiziționat 2 mașini de numărat bancnote marca Glory; 

 S-au realizat lucrări de reabilitare și modernizare a magazinului Economat; 

 De asemenea, magazinul Economat a beneficiat de mobilier. 

 

  Valoarea lucrărilor de modernizare efectuate la sediul asociației pe parcursul anului 2015 s-au 

ridicat la suma de 244.583 lei. 

 

 

 

Sala casieriilor  

Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad 
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Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad, într-un interval de timp foarte 

scurt a reușit să se impună în spațiul public drept o organizație unde eficiența, promptitudinea, 

operativitatea sunt cuvinte la ordinea zilei. Însă această stare de fapt nu ar fi fost posibilă dacă 

conducerea Casei nu ar fi aprobat o serie de îmbunătățiri ce țin de tehnologia informațiilor. Acestea 

au survenit și pe fondul faptului că trăim într-o lume a gadgeturilor ce ne fac viața mai ușoară. 

Și în anul 2015, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" a continuat seria 

îmbunătățirilor de natură tehnică prin: 

 Achiziționarea unui sistem DELL OPTIPLEX 3020 MT, i5-4590 în valoare de 2.711 lei; 

 Cumpărarea a două laptopuri APPLE MACBOOK AIR 1 cu procesor Intel Core i5, 1.4 Ghz 

în valoare de 5.385,68 lei; 

 Achiziționarea unui laptop LENOVO THINKPAD Xi Carbon, procesor Intel Core i5-4300u 

în valoare de 8.405,09 lei; 

 Achiziționarea unui laptop LENOVO THINKPAD Xi Carbon, procesor Intel Core i5-4300u 

în valoare de 8.413,22 lei; 

 S-a mai cumpărat un laptop ASUS X751, i5-4510u, 1TB în valoare de 3.018,59 lei; 

 S-au procurat 14 scanner carte de identitate și permis cu licență transfer date pentru 

program informatic în valoare de 4.947,60 lei/fiecare; 

 Cumpărarea unei multifuncționale color KONICA MINOLTA bizhub c224e în valoare de 

24.491,69 lei; 

 S-a procurat o mașină de numărat banii GLORY în valoare de 9.792,21 lei; 

 S-au achiziționat și 7 multifuncționale laser color KONICA MINOLTA bizhub c3350 în 

valoare de 9.167,18 lei/fiecare; 

 Tot în categoria achiziții înscriem și 2 camere video CANON LEGRIA HFG30 plus 

componente în valoare de 8.291,99 lei/fiecare; 

 S-a procurat un sistem DELL XPS 8700, i7-4790u, 1TB în valoare de 6.971 lei; 

 2 encoder (transmițător) video wireless teradek VIDIU în valoare de 3.669,47 lei/fiecare; 

 13 imprimante termice pentru etichete/bonuri cu cutter ZEBRA GX420D în valoare de 

3.304,60 lei/fiecare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
25 

 

 

Nr. 

crt. 
INDICATOR DATA UM 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 nr. membri 

început an 01.01 p 25.148 26.227 28.412 31.088 31.512 32.522 

la 12 luni 31.12   26.227 28.412 31.088 31512 32.522 32.420 

creștere     1.079 2.185 2.676 424 1.010 102 

procent 

realizare     104,29% 108,33% 109,42% 101,36% 103,20% 99,68% 

2 fond cotizant 

început an 01.01 b 13.554.490   15.922.879  19.375.948 22.948.946 25.975.286 28.867.422 

la 12 luni 31.12 lei 15.922.879 19.375.948 22.948.946 25.975.286 28.867.422 32.151.139 

creștere     2.368.389 3.453.069 3.572998 3.026.340 2.892.136 3.283.717 

procent 

realizare     117,47% 121,69% 118,44% 113.,19% 111,13% 111,38% 

3 
împrumuturi 

acordate 

număr 31.12   12.555 13.065 14.799 14.570 14.509 13.828 

sume     24.567.009   25.432.466  33.069.517 31.435.478 33.028.080 33.916.779 

medie     1.956,75 1.946,61 2.234,57 2.157,50 2.276,38 2.452,76 

4 

dobânzi 

încasate 

împrumuturi 31.12 lei 2.124.844 2.299.377 3.121.468 2.863.584 3.208.014 3.330.163 

bănci     332.829 424.547 332.257 355.326 552.386 236.116 

5 
sold 

împrumut 

început an 1,01 lei 14.014.169  15.091.940 16.161.060 20.788.728 19.353.892 20.635.524 

la 12 luni 31.12   15.091.940  16.161.060  20.788.728 19.353.892 20.635.524 21.066.589 

creștere     1.077.771 1.069.120 4.627.668 -1.434.836 2.332.318 431.065 

6 
restanțe la 

împrumuturi 

  1,01 lei 937.698 1.671.217 1.779.979 1.590.973 1.281.632 1.204.718 

  31.12   1.671.217 1.779.979 1.590.973 1.324.645 1.204.718 1.490.259 

procent 

creștere     178,23% 106,50% 89,38% 83,26% 93,99% 123,70% 

7 

venituri totale 31.12 lei 2.820.876 3.538.589 4.489.613 4.792.344 7.704.247 7.696.295 

cheltuieli totale 31.12   1.647.301 3.200.206 4.660.527 4.746.484 7.749.040 7.795.359 

excedent/deficit 31.12   1.173.575 338.383 170.914 45.860 44.793 99.064 

8 procent îndeplinire plan 31.12   171,24% 110.57% 96,33% 100,97% 99,42% 98,73% 

9 
ajutoare 

acordate 

decese 31.12 
număr 672 631 706 726 731 758 

lei 414570 437.320 522.876 545.754 530.641 535.711 

nerambursabile 31.12 lei 165214 305265 241173 331843 353.034 328.361 

cota parte 

tratament 
31.12 

număr 449 547 516 204 286 250 

lei 21.713 35.161 44.187 29.442 45.979 49.081 
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Nr. 
Crt. 

Denumirea indicatorului Total an Planificat 
2015 

Realizat    
2015 

Procent 

A. VENITURI     

1 Venituri din taxe înscriere 40.000 40.000 53.990 134.98% 

2 Venituri din dobânzi bancare 355.000 355.000 236.116 66.51% 

3 Venituri din dobânzi la împrumuturi 2.800.000 2.800.000 3.330.163 118.93% 

4 Venituri din donații și sponsorizări 84.000 84.000 149.229 177.65% 

5 Alte venituri 1.270.000 1.270.000 2.058.666 162.10% 

6 Venituri din vânzare produse finite 70.000 70.000 68.493 97.48% 

7 Venituri din vânzare mărfuri 1.700.000 1.700.000 1.688.397 99.32% 

8 Venituri din discount 140.000 140.000 84.521 60.37% 

9 Alte venituri 
(automat cafea ș.a) 

36.000 36.000 26.720 74.22% 

 TOTAL VENITURI 6.495.000 6.495.000 7.696.295 118.50% 

B. CHELTUIELI     

1 Cheltuieli investiții sediu 60.000 60.000 211.222 352.04% 

2 Cheltuieli investiții sucursale 415.000 415.000 234.381 56.48% 

3 Cheltuieli fond de risc 28.000 28.000 0 0.00% 

4 Cheltuieli generale activ.bază 3.948.000 3.948.000 5.286.901 133.91% 

5 Cheltuieli generale activ.auxili. 2.044.000 2.044.000 2.062.855 100.92% 

 TOTAL CHELTUIELI 6.495.000 6.495.000 7.795.359 120.02% 

C. Rezerve statutare   99.064  

 
FONDURI  ȘI CHELTUIELI SPECIFICE 

 

1 Cotizații 4.400.000 4.400.000 4.969.705 112.95% 

2 Contribuții fond deces 1.000.000 1.000.000 1.260.552 126.05% 

 TOTAL 5.400.000 5.400.000 6.230.257 115.37% 

1 Fond pentru împrumuturi 4.400.000 4.400.000 4.969.705 112.95% 

2 Fond pentru ajutor deces 600.000 600.000 535.711 89.28% 

3 Fond pentru ajutoare nerambursabile 320.000 320.000 328.361 102.61% 

4 Fond cotă parte tratament 40.000 40.000 49.081 122.70% 

5 Fond activități culturale 40.000 40.000 0 0.00% 

 TOTAL CHELTUIELI  FONDURI 5.400.000 5.400.000 5.882.858 108.94% 

 Rezerve statutare   347.399  

 

* Planul bugetului de venituri și cheltuieli s-a întocmit ținându-se cont de realizările obținute pe parcursul 

anului 2015, la care s-a aplicat creșterea numărului de membri și rulajul privind acordarea împrumuturilor 

către aceștia. 
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Cu privire la activitatea desfășurată de către Comisia de Cenzori, despre care se impune a 

preciza faptul că reprezintă acel organism de control financiar intern ce verifică întreaga activitate 

economico-financiară a asociației, menționăm faptul că s-a fundamentat în principal:  

 pe inventarierea zilnică a casei centrale privind soldurile scriptice și faptice; 

 pe verificarea documentelor de încasări și plăți care au stat la baza întocmirii Registrului de 

casă.  

Toate plățile ce au implicat numerar s-au efectuat în baza referatelor de necesitate cu viza organelor 

de conducere, iar încasările s-au realizat potrivit chitanțelor eliberate de casă. Prin sondaj au fost 

verificate extrasele de cont cu registrele de casă privind depunerile și ridicările de numerar din 

bănci unde s-a constatat că toate sumele sunt corect operate în documentele de casierie. 

Pe parcursul anului 2015, s-a procedat la verificarea unui număr de 13.702 contracte de 

împrumut în sumă de 32.804.896 lei, unde s-au găsit o serie de erori de calcul, precum: 

 înscrierea greșită a procentului privind calcul dobânzii la împrumut; 

 s-a omis completarea datelor personale ale unor giranți; 

 s-au returnat contracte cu giranții ce nu prezentau garanții (venit mic, vârsta înaintată, girant 

la mai multe contracte); 

 strecurarea unor greșeli în redactarea contractului. 

Corecțiile s-au operat în timpul controlului.  

S-a achitat, în cursul anului 2015, din fondul cotizant suma de 1.370.300 lei, solicitată de un 

număr de 1.301 membri din care: 

 779 decese în sumă de 762.240 lei; 

 286 retrageri parțiale în sumă de 422.861 lei; 

 236 retrageri totale în sumă de 185.189 lei; 

 279 membri au beneficiat de cotă parte tratament în valoare de 16.036 lei. 

Totodată, au fost verificate, de-a lungul anului 2015, un număr de 6.632 borderouri 

provenite de la sucursale prin care s-a urmărit dacă încasările efectuate au fost corect introduse în 

baza de date. Nu s-au găsit erori de înregistrare. 

S-a procedat și la inventarierea casei de la Biroul Sucursale privind încasările și plățile 

provenite de la membrii din teritoriu, negâsindu-se diferențe între soldurile faptice și cele scriptice. 

Totuși, la unele sucursale s-a observat absența unor chitanțe din borderouri, ce fuseseră anulate.  

Pe viitor propunem ca toate chitanțele anulate să fie menționate în borderouri pentru a se 

evita în acest fel interpretările.  

Mai notăm faptul că în prima parte a anului 2015, Comisia de Cenzori a participat la 

Adunările anuale organizate în cadrul a 10 sucursale, iar în a doua parte a anului s-a procedat la 

inventarierea tuturor valorilor materiale și bănești din cadrul a 9 sucursale.  

De asemenea, pe parcursul anului 2015, Comisia de Cenzori a primit în audiență un număr 

de 16 membri cărora li s-au oferit relații cu privire la refinanțarea unui împrumut, compensarea din 

fondul cotizant, eșalonarea ratelor de împrumut, relații privind acordarea ajutorului nerambursabil 

etc. Totodată, Comisia de Cenzori a verificat lunar exactitatea și realitatea înregistrărilor în 

contabilitate a operațiunilor economice desfășurate zilnic cu numerar, îndeplinirea corectă a 
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obligațiilor financiare față de membrii asociației, față de proprii salariați, precum și față de bugetul 

de stat. 

S-a înaintat, pe parcursul anului 2015, Direcției Finanțelor Publice Vaslui, bilanțul contabil 

însoțit de declarația administratorului în persoana președintelui Nicolaie Mihai, precum și de 

raportul Comisiei de Cenzori.  

Redăm principalii indicatori ai activității desfășurate de către Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ″Elena Cuza:″ 

 

ACTIV   

 
221-231 Mijloace fixe 5.340.920 lei 

267 Împrumuturi, dobânzi, depozite 21.066.689 lei 

301-371 Stocuri materiale 662.827 lei 

409-461 Avans furnizori 490.077 lei 

5311 Disponibilități în casă și bănci 13.067.271 lei 

401-421-462 Datorii furnizori, salarii, bugete 631.010 lei 

TOTAL ACTIV  39.996.774 lei 
 

 

PASIV    

 
106 Rezerve statutare 7.026.214 lei 

113 Fond social 32.151.139 lei 

114 Fond ajutor deces, ajutoare 

nerambursabile 

1.014.145 lei 

TOTAL PASIV  39.9960.774 lei 
 

 Față de cele arătate mai sus, Comisia de Cenzori propune Adunării Generale a membrilor 

Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad aprobarea documentelor prezentate 

privind verificarea economico-financiară a activității Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

"Elena Cuza" Bârlad, precum și descărcarea de gestiune pentru anul 2015. 
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1. Menținerea unui număr de minim 33.000 de membri; 

2. Finalizarea lucrărilor la sucursala PERIENI; 

3. Demararea lucrărilor la sucursala IVEȘTI; 

4. Achiziționarea unui teren sau a unei clădiri pentru sucursala BANCA;  

5. Finalizarea proiectului informatic în vederea lansării acestuia la data de 3 ianuarie 2017; 

6. Organizarea ″Balului Mărțișorului″ pentru membrii pensionari; 

7. Organizarea ″Nunții de Aur″ la sediu și la sucursalele din teritoriu; 

8. Organizarea de excursii pentru membrii asociației, la tarife reduse cu 50% din 

contravaloarea transportului; 

9. Perfecționarea activității de acordare a împrumuturilor, a ajutoarelor nerambursabile şi a 

ajutoarelor de deces; 

10. Dezvoltarea relațiilor instituționale cu organismele legislative ale administrației publice 

centrale și locale pentru promovarea și susținerea proiectelor legislative care fac referire la 

drepturile membrilor asociației, persoane de vârsta a treia; 

11. Realizarea de proiecte și programe de asistență socială, medicală, culturală și de protecție 

socială; 

12. Diversificarea de către asociație şi sucursalele sale a activităților cultural-recreative, de 

socializare și consiliere psihosocială pentru persoane vârstnice; 

13. Înființarea unui cabinet pentru consultații EKG; 

14. Procurarea de spații pentru sedii sucursale la prețuri rezonabile și avantajoase; 

15. Procurarea unui spațiu pentru înființarea unui CLUB cu utilități multiple: tenis masă, șah, 

mese pomenire, activități culturale și sportive, spectacole etc; 

16. Instalarea de sisteme de alarmare în caz de incendiu în clădirea administrativă a asociației și 

la sucursalele din teritoriu; 

17. Acordarea de ajutoare nerambursabile cu diverse ocazii (laice, religioase etc), precum și pe 

bază de anchetă socială, în funcție de disponibilitățile bănești ale asociației; 

18. Promovarea imaginii asociației și a diverselor activități organizate prin publicarea pe site-ul 

asociației și pe rețelele de socializare a materialelor foto și video aferente acestor activități; 

19. Valorificarea autovehiculelor uzate și înlocuirea acestora cu unele noi, având în vedere 

valoarea mare a cheltuielilor de reparație înregistrate; 

20. Renovarea gardului din vecinătatea Poliției la sediul din Bârlad; 

21. Obținerea de donații și sponsorizări. 

 

  

CONSILIUL DIRECTOR 
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Nr. 

Crt. 
Natura indicatorului Realizat 2015 Planificat 2016 

A. VENITURI TOTALE CONFORM ART. 11 DIN LEGEA 540/2002 13.926.552 11.880.000 

I. Venituri activitatea de baza (1+2+3+4+5+6+7), din care: 12.058.421 10.000.000 

1 Venituri din cotizații 4.969.705 4.400.000 

2 Venituri din contribuții 1.260.552 1.000.000 

3 Venituri din taxe înscriere 53.990 40.000 

4 Venituri din dobânzi la depozite bancare 236.116 200.000 

5 Venituri din dobânzi la împrumuturi 3.330.163 3.000.000 

6 Venituri din donații și sponsorizări 149.229 100.000 

7 Alte venituri 2.058.666 1.260.000 

II. Venituri activitatea auxiliară (1+2+3+4), din care: 1.868.131 1.880.000 

1 Venituri din vânzarea produselor finite, lucrărilor executate și serviciilor prestate 68.493 70.000 

3 Venituri din vânzarea mărfurilor 1.688.397 1.700.000 

4 Venituri din discount 84.521 85.000 

5 Alte venituri (automat cafea, vânzări produse reziduale, etc.) 26.720 25.000 

B. FONDURI TOTALE CONFORM ART. 12 DIN LEGEA 540/2002 14.025.616 11.880.000 

1 Fond pentru împrumut (sursa=venituri din cotizațiile membrilor) 4.969.705 4.400.000 

2 Fonduri pentru ajut. neramb. (sursa=venituri din contribuțiile membrilor), total din care: 1.260.552 1.000.000 

 Fond pentru ajutoare deces 535.711 600.000 

Fond pentru ajutoare nerambursabile ocazionale (anchetă socială, sărbători, etc.), din care: 328.361 320.000 

Fond Președinte, conform art. 15, lit. i) din Statut 32.828 30.000 

Fond pentru cotă parte tratament 49.081 40.000 

Fond pentru activități culturale, artistice, turistice și de agrement 0 40.000 

Rezervă 347.399 0 

3 Fonduri pentru investiții (sursa=dobanzi depozite bancare, dobânzi la împrumuturi, etc) 445.603 720.000 

 Fond pentru investiții sediu total, din care: 211.222 60.000 

Reparație și modernizare magazin alimentar 45.328  
Realizare program informatic 165.894  
Renovarea gardului din vecinătatea Poliției 0 60000 

Fond pentru investiții sucursale total, din care: 234.381 660.000 

Fond pentru investiții-sediu sucursala Șuletea 47.186 0 

Fond pentru investiții-sediu sucursala Ivești 2.311 200000 

Fond pentru investiții-sediu sucursala Perieni 125.689 60000 

Fond pentru investiții-sediu sucursala Alexandru Vlahuță 59.195 0 

Fond pentru investiții-achiziționare puncte de lucru (Banca) 0 400000 

4 Fond de risc (sursa=1%*venituri din dobânda la împrumuturi) 0 30.000 

5 Fond pentru cheltuieli generale, total din care: 7.349.756 5.730.000 

 I. Activitatea de baza total 5.286.901 3.850.000 

 II. Activitatea auxiliară, total din care: 2.062.855 1.880.000 

 Cheltuieli cu materiile prime, combustibilul, energie, apa 70.186 70.000 

 Cheltuieli cu mărfurile 1.688.397 1.700.000 

 Cheltuieli generale 304.272 110.000 

C. REZERVE   
D: DEFICIT 99.064  

TOTAL DE CONTROL 13.926.552 11.880.000 

 
 

  PREȘEDINTE DIRECTOR ECONOMIC 

Nicolaie MIHAI Vlad-Andrei HRISCU 

 



 
31 

 

În cadrul Adunării Generale a membrilor Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena 

Cuza″ Bârlad din data de 28 februarie 2015, s-a prezentat Raportul privind stadiul negocierilor 

purtate de către asociaţie şi Consiliul Local al municipiului Bârlad. 

Considerăm propice a rememora acum o serie de evenimente pentru o mai bună cunoaştere 

şi înţelegere a demersului întreprins de către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ 

Bârlad în vederea recuperării sumelor investite în construirea unui Centrul Rezidenţial de Asistenţă 

şi Îngrijire a Persoanelor Vârstnice.  

Precizam, la acel moment, faptul că în urma ședinței Comitetului Consultativ de Dialog 

Civic pentru Persoanele Vârstnice, ce s-a desfășurat în data de 25.06.2014 la Primăria Bârlad, 

ședință în cadrul căreia s-a discutat printre altele și problema Centrului Rezidențial de Asistență și 

Îngrijire a Persoanelor Vârstnice, primarul municipiului Bârlad, în persoana ing. Constantin 

Constantinescu a solicitat Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" un proiect de 

Convenție cu privire la Centrul Rezidențial de Asistență și Îngrijire a Persoanelor Vârstnice Bârlad. 

Un astfel de proiect de Convenție a fost înaintat Instituției Prefectului județului Vaslui, Ministerului 

Muncii, Familiei și Protecției Sociale, Agenției Județene pentru Prestații Sociale Vaslui, Primăriei și 

Consiliului Local Bârlad. 

Drept răspuns la proiectul depus de către asociația noastră, în data de 15 ianuarie 2015, în 

vederea soluționării pe cale amiabilă a situației Centrului Rezidențial de Asistență și Îngrijire a 

Persoanelor Vârstnice, viceprimarul municipiului Bârlad, profesor Marin Bunea, a transmis 

înscrisul denumit Act adițional la protocolul de colaborare nr.22/23.07.2003. 

Consiliul Director al asociaţiei a analizat în şedinţă de urgenţă înscrisul înregistrat cu 

nr.1.260/G/15.01.2015 aprobând prin Hotărârea nr.3 din 15 ianuarie 2015 Actul adiţional propus de 

către Consiliul Local Bârlad. Totuşi, s-au adus acestuia două amendamente privitoare la stabilirea 

termenelor de comunicare şi a modului de stabilire a datelor privitoare la achitarea celor două rate 

egale pentru punctul 5 din Actul adiţional. De asemenea, prin aceeași Hotărâre a Consiliului 

Director a fost împuternicit Cabinetul Individual avocat Carmen Frățiman, în baza contractului de 

asistență juridică nr. 47.906/01.09.2014, să reprezinte din punct de vedere juridic Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad în procesul de finalizare a încheierii Actului 

adițional, precum și în obținerea datei certe la un notar public. 

Precizăm de asemenea, faptul că Actului adiţional la protocolul de colaborare 

nr.22/23.07.2003 i s-au adus alte două amendamente de către Consiliul Local Bârlad ce au fost 

prezentate asociaţiei în data de 27.01.2015 de către Cabinet Individual avocat Carmen Frăţiman. 

Cele două amendamente privesc stabilirea termenelor şi a modului de comunicare a actelor şi 

adreselor în perioada derulării Protocolului, respectiv stabilirea datelor cu privire la achitarea celor 

două rate egale pentru punctul 5 din Actul adiţional din care rezultă că se impune cu necesitate 

efectuarea unor expertize extrajudiciare în construcţie şi financiar contabile în vederea stabilirii 

corecte a valorii preţului şi necesarului bănesc în vederea finalizării construcţiei.  

Aducem la cunoştinţa membrilor noştri faptul că în cursul anului 2015, mai precis la data de 

30 martie 2015, asociaţia a semnat Actul adiţional la protocolul de colaborare nr.22/23.07.2003, 

act autenficat în cadrul Cabinetului Notarial Biciuşcă Mihaela Elena. 
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Activitatea de protecție socială desfășurată sub egida Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad nu ar fi posibilă fără contribuția unor persoane de bună 

credință, fie ele fizice sau juridice. De altfel, mare parte din manifestările cu caracter cultural 

artistic pe care asociația le realizează sunt organizate tocmai cu sprijinul material ori intelectual al 

unor astfel de oameni de bine (spre exemplu în anul 2015, activitatea cultural-artistică a fost 

susținută cu suma de 144.962,52 lei provenită din donații și sponsorizări). 

În această categorie, înscriem și ajutorul venit din partea voluntarilor și colaboratorilor 

noștri, ce s-au implicat trup și suflet în activitățile culturale, sociale, sportive desfășurate de către 

asociația noastră.  

Pe parcursul anului 2015, asociația s-a bucurat de sprijinul unor asemenea persoane, în așa 

fel încât suma totală obținută din donații s-a ridicat la finele anului la 239.545,50 lei. Au contribuit 

280 persoane juridice şi peste 2.649 persoane fizice. 

Amintim aici și contribuția unui număr de 1.111 persoane ce au ales să direcționeze 2% din 

impozitul pe venit, sumă ce s-a ridicat în anul 2015 la cifra de 38.858,90 lei.     

Demn de amintit este și ajutorul oferit de către firma  S.C. Confecții S.A. Bârlad ce a acordat 

unui număr de 854 membri C.A.R.P. cămăși în valoare de 29.982,08 lei, dar și donația ce a fost 

pusă la dispoziția asociației de către cunoscuta interpretă de muzică populară Mioara Velicu 

constând într-un pat de masaj cu pietre de jad în valoare de 11.048,00 lei. 

Pe parcursul anului 2015, asociația a declanșat și o campanie de strângere de fonduri în 

vederea editării unei Monografii a eroilor din județul Vaslui. În acest sens, s-a strâns suma de 

14.694,00 lei. 

Nu putem uita nici contribuția acelor entităților juridice ce ne-au sprijinit în demersul 

nostru de asigurare a protecției sociale a persoanelor vârstnice pe parcursul anului 2015, precum: 

Prefectura județului Vaslui, Consiliul județean Vaslui, Primăria municipiului Bârlad, primăriile din 

comunele unde Casa deține sucursale, Casa de Cultură a Sindicatelor "George Tutoveanu" Bârlad, 

Muzeul "Vasile Pârvan", Teatrul "Victor Ion Popa," Centrul "Mihai  Eminescu," Sindicatul Liber al 

Pensionarilor prin președinte Popa Catinca, Poliția municipiului Bârlad, Tipografia S.C. Irimpex 

S.R.L., mass media locală și alții.  

De asemenea, aducem pe această cale mulțumiri și celor 97 de persoane fizice și juridice ce 

au sprijinit manifestările dedicate celebrării cuplurilor ce au împlinit 50 de ani de la căsătorie – 

Nunta de Aur ce au donat suma de 14.185 lei. 

Lista persoanelor juridice, a persoanelor fizice autorizate și a persoanelor fizice ce au 

contribuit material, bănește, prin voluntariat și colaborări, la bunul mers al asociației pe parcursul 

anului 2015  se va publica în revista "Viața noastră", la avizierele asociației din municipiul Bârlad 

și de la sucursale, precum și în mass media.  
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Când vorbim despre asociaţiile de tip Casă de Ajutor Reciproc, primul gând ce ne încolţeşte 

în minte e că o astfel de instituţie serveşte intereselor persoanelor vârstnice.  

Nimic neadevărat de altfel, dacă privim înspre Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

″Elena Cuza″ Bârlad ce se evidenţiază în peisajul organizaţiilor nonguvernamentale drept 

principalul aliat al persoanelor de vârsta a treia în lupta lor cu greutăţile zilnice. 

De altfel, cele ilustrate pe parcursul acestui demers au scos în evidenţă, dacă mai era necesar 

faptul că asociaţiile de tip C.A.R.P., în categoria cărora se regăseşte şi Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad reprezintă adevărate organizaţii de creditare şi ajutor mutual.  

Precizăm acestea întrucât, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad 

oferă vârstnicilor modalitatea de a contracta ajutoare rambursabile cu dobânzi avantajoase, precum 

şi posibilitatea de a beneficia de o serie de ajutoare nerambursabile, de servicii şi facilităţi oferite 

prin intermediul magazinelor de tip Economat, cu profil naturist, funerar ori prin intermediul 

cabinetelor medicale. 

Totuşi, pe lângă toate aceste aspecte ce ţin de latura materială a vieţii,  Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad se implică activ şi în viaţa comunităţii din care face 

parte.  

De altfel, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad constituie un 

exemplu în acest sens, prin editarea revistei ″Viaţa noastră″, publicaţie ce reprezintă suma 

eforturilor unui grup de intelectuali pensionari inimoşi ce au căutat să creeze un spaţiu unde 

preocupările vârstnicilor să îşi găsească materializarea. Totodată, asociaţia organizează aproape 

lunar conferinţe, simpozioane, spectacole de muzică, poezie şi dans menite a aduce în sufletele 

persoanelor generaţiei a treia bucurie şi speranţă, reamintindu-le că viaţa poate fi şi frumoasă, nu 

doar o sumă de griji şi umilinţi. 

Toate aceste realizări înregistrate de către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena 

Cuza″ Bârlad pe parcursul anului 2015 nu ar fi putut prinde contur fără efortul, entuziasmul şi 

dăruirea dovedite zi de zi de către conducerea, salariaţii, membrii şi voluntarii asociaţiei.   

Iată de ce, la început de an 2016, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ 

Bârlad îşi înnoieşte angajamentul asumat faţă de membrii săi, de a continua şi dezvolta proiecte de 

ordin social, cultural în spiritul principiilor solidarităţii şi întrajutorării mutuale, de a identifica acele 

soluţii destinate a oferi un trai decent persoanelor de vârsta a treia, categorie socială profund 

afectată de marginalizare socială, dar căreia societatea contemporană îi datorează atât de multe.  

 

CONSILIUL DIRECTOR 

Nicolaie Mihai – Președinte 

Veruța Tănase - Consilier 

Mircea Fitcal – Consilier 

Stelian Filip – Consilier 

Liviu Adrian Râncu - Consilier 
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1. Andrei Petru – Bârlad 

2. Apostol Grigoriță – Bârlad 

3. Burghelea Lucica – Bârlad 

4. Ciurdea Gheorghe – Bârlad 

5. Costăchescu Valeriu – Bârlad 

6. Dobrin Ioan – Bârlad 

7. Epure Maria – Bârlad 

8. Fânaru Vasile – Bârlad 

9. Filip Stelian – Bârlad 

10. Fitcal Mircea – Bârlad 

11. Florea Ioan– Bârlad 

12. Gherghe Gheorghe – Bârlad 

13. Ghețău Neculai – Bârlad 

14. Ghiță Cristian – Bârlad 

15. Goraș Cezar – Bârlad 

16. Iftimie Virginiea – Bârlad 

17. Iosipescu Silviu Cristian – Bârlad 

18. Lazăr Larisa – Bârlad 

19. Lupu Petronel – Bârlad 

20. Marin Maria – Bârlad 

21. Matei Aneta – Bârlad 

22. Mihai Nicolaie – Bârlad 

23. Munteanu Lucia – Bârlad 

24. Muntianu Maria – Bârlad 

25. Novac Gruia – Bârlad 

26. Panica Constantin – Bârlad 

27. Pavelescu Pavel – Bârlad 

28. Popovici Ionel – Bârlad 

29. Rășcanu Emil – Bârlad 

30. Râncu Liviu Adrian – Bârlad 

31. Roșca Valentin – Bârlad 

32. Rudi Victoria – Bârlad 

33. Stoichici Anton – Bârlad 

34. Stupurac Maria – Bârlad 

35. Tămășanu Zânica - Bârlad 

36. Tănase Gheorghe – Bârlad 

37. Tănase Veruța – Bârlad 

38. Teletin Ecaterina – Bârlad 

39. Țâncovici Dumitru – Bârlad 

40. Andrei Dumitru – Pogonești, Ivești 

41. Bertea Ioan – Ciocani, Coroiești 

42. Brașoveanu Carol – Banca, Viișoara 

43. Budeanu Gheorghe – Ciocani, Coroiești 

44. Buhuș Dumitru – Alexandru Vlahuță, Băcani 

45. Buhuș Mircea – Perieni 

46. Caloianu Gheorghe – Ivești 

47. Cazacu Vasile - Epureni, Murgeni, Mălușteni 

48. Ceapă Gheorghe – Banca, Viișoara 

49. Chihaia Gheorghe – Grivița, Vinderei, 

Fruntișeni 

50. Băncilă Gheorghe – Perieni 

51. Cioriciu Iftene – Murgeni 

52. Creangă Nicolae – Șuletea 

53. Ghioc Nelu – Banca 

54. Ilie Petru - Grivița, Vinderei, Fruntișeni 

55. Lăcătuș Chirilă – Tutova 

56. Matei Ana – Zorleni, Popeni 

57. Mihăilă Ionel – Zorleni, Popeni 

58. Muntianu Dumitru – Zorleni 

59. Onciu Gheorghe – Unțești, Bogdănești 

60. Patap Victor – Fălciu, Vetrișoaia 

61. Pătrașcu Ion – Iana 

62. Pântea Vasile – Puiești, Iana, Voinești 

63. Popovici Dorel – Băcani 

64. Țilea Dumitru – Popeni, Zorleni 

65. Țurcanu Lenuța – Popeni, Zorleni 

66. Țurcanu Nicu – Pogana, Hălărești, Gherghești 
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