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

Protecție Socială din cadrul Camerei Deputaților; 
2. Mesajul Prefectului Județului Vaslui; 
3. Mesajul Președintelui Consiliului Județean Vaslui; 
4. Mesajul Președintelui Federației Naționale a Pensionarilor din România; 
5. Mesajul Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice Vaslui; 
6. Mesajul Primarului Comunei Ivești; 
7. Mesajul Primarului Municipiului Bârlad; 
8. Alegerea și validarea noilor reprezentanți (delegați) ai membrilor C.A.R.P. 

”Elena Cuza” în Adunarea Generală - prezintă Președinte Nicolaie Mihai; 
9. Raportul cu privire la activitatea asociației pe anul 2014 – prezintă Președinte 

Nicolaie Mihai; 
10. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014, bilanțul contabil pe 

anul 2014 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 2015 – prezintă Contabil 

șef Dumitru Dima; 
13. Strategia, obiectivele generale ale asociației și programele întocmite pentru 

anul 2015 – prezintă Director Economic Vlad Andrei Hriscu; 
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.  Stabilirea cuantumului contribuției de deces începând cu 01.01.2016 - 
prezintă  Contabil șef Dumitru Dima; 

16. Recunoașterea meritelor unor membri cu o contribuție deosebită la 
activitățile Casei; 

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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Cuvânt înainte 

 

 Discursul public cu privire la condiția vârstnicului, în ultima perioadă, e tot mai 

impregnat cu termeni și concepte abstracte, greu de descifrat de către profani, gen 

″excluziune,″ ″incluziune socială,″ ″îmbătrânire demografică,″ ″economie socială,″ 

″îmbătrânire activă,″ etc. Aceste noțiuni, din păcate, nu fac altceva decât să complice 

realitatea pe care pensionarii noștri o trăiesc zi de zi. Astfel, un număr tot mai mare de 

bătrâni îngroașă rândurile persoanelor defavorizate, sărace, cu venituri mici, ce îi fac 

dependenți de serviciile sociale și medicale oferite de către stat. În atare condiții, tot mai 

mulți vârstnici sunt lipsiți de resursele financiare, materiale necesare pentru a duce o viață 

decentă, sunt privați de posibilitatea de participare la viața publică, socială, culturală, nu 

dispun de serviciile sociale de îngrijire adaptate propriilor nevoi.  

 Așa cum se observă, planul teoretic unde pensionarea este privită ca o recompensă 

pentru munca și eforturile prestate, ca o perioadă de relaxare și reorientare spre confort și 

viața de familie, nu corespunde cu cel practic, unde nivelul de trai al bătrânilor se 

degradează tot mai mult.  

Iată că, radiografia pe care am întreprins-o în rândurile de mai sus, cu privire la 

situația pe care pensionarii din țara noastră sunt nevoiți să o îndure, ne relevă faptul că 

principala preocupare a celor trecuți de prima tinerețe este legată, în principal, de 

supraviețuire și menținerea unui nivel de viață decent.  

Dată fiind situația, autoritățile publice naționale, respectiv europene creionează 

pachete de norme și măsuri de protecție a generațiilor vârstnice împotriva riscurilor de 

sărăcie și dependență. Li se alătură în acest proces și asociațiile de tip Case de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor ce în numele unei solidarități între membri, urmăresc satisfacerea 

nevoilor lor comune, întrajutorarea, facilitarea accesului la servicii financiare, de sănătate, 

etc. 

Asociațiile de tip C.A.R.P. (sediul materiei constituindu-l Legile nr.12/1924 – Legea 

Mârzescu; nr.13/1972 și nr.540/2002) reprezintă organizații cu caracter civic, persoane 

juridice de drept privat, cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale, apolitice, având drept 

scop susținerea persoanelor de vârsta a treia prin acțiuni de îngrijire și asistență 

multidisciplinară. 

 După o astfel de imagine de ansamblu, generală, e necesar acum a restrânge aria 

cercetării, a merge înspre particular. Astfel, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

″Elena Cuza″ Bârlad aderă și promovează obiectivele pe care orice asociație de tip 

C.A.R.P. le dorește îndeplinite: acordarea de ajutor și sprijin social bătrânilor. 

Ne aflăm la începutul anului 2015, fapt ce ne obligă să ne oprim pentru o clipă din 

goana noastră zilnică pentru a pune pe cântar realizările obținute de -a lungul anului ce a 

trecut. Și pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ e momentul 

bilanțului, al evaluării proiectelor ce au fost implementate de-a lungul anului 2014. O astfel 

de apreciere nu se poate întocmi decât în cadrul unei Adunări generale a Casei de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad.  

Întrunirea din acest an se desfășoară sub auspiciile Anului European pentru 

Dezvoltare, care prin sloganul ″Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru!″ își 

propune să stimuleze participarea și implicarea societății civile în dezvoltarea statului 
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membru, respectiv a Uniunii Europene. În acest mod, fiecare cetățean este încurajat să 

participe și să se implice în viața comunității din care face parte. Totodată, referindu -ne de 

această dată la aspectele ce țin de cultură, precizăm faptul că Consiliul Director împreună cu 

președintele Nicolaie Mihai au decis organizarea lucrărilor Adunării Generale a C.A.R.P. 

″Elena Cuza″ în acest an în care comemorăm 520 de ani de când Ștefan cel Mare a decis 

″hotărnicia târgului Bârlad,″ precum și a 195 de ani de la nașterea domnitorului Alexandru 

Ioan Cuza sau a 120 de ani de la nașterea omului de teatru Victor Ion Popa.  

Avansând pe calea raționamentelor, precizăm faptul că anul 2014 a fost unul presărat 

cu multe realizări, dar și cu dezamăgiri, dar întregul colectiv al Casei format din 

conducători, salariați, membri, voluntari, colaboratori, prin entuziasm, competență și dăruire 

reușesc prin măsurile promovate să aducă un strop de speranță și fericire în sufletele 

vârstnicilor. 

De altfel, prin măsurile și acțiunile întreprinse an de an, Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad s-a dovedit un partener de nădejde al persoanelor de 

vârsta a treia în lupta cu greutățile zilnice.  

 Și în anul 2014 a fost alături de generația vârstei a treia prin acordarea de ajutoare 

rambursabile cu dobânzi avantajoase, precum și de ajutoare nerambursabile, de deces. 

Tot în categoria ″realizări″ putem înscrie și înființarea de noi sucursale în mediul rural, 

acordarea de servicii medicale la prețuri cu mult sub nivelul pieței  prin intermediul 

cabinetelor de stomatologie, oftalmologie, reflexoterapie, termomasaj, ecografie, 

laborator analize. 

 Conceptul de ″economie socială″ și-a găsit oglindirea și în cadrul asociației Casa de 

Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ prin intermediul magazinelor de tip 

economat cu produse alimentare, dar și naturiste, unde produsele sunt oferite la preț de 

furnizor, fără orice alt adaos comercial sau prin intermediul atelierelor de croitorie, frizerie.  

 Pe lângă aspectele de ordin pecuniar, conducerea Casei caută să se îngrijească și de 

″sufletele″ bunicilor noștri organizând în acest sens diferite manifestări cu caracter socio-

cultural menite a le induce acestora din urmă o clipă de relaxare, mângâiere și speranță. 

Astfel, lunar sunt organizate diferite simpozioane, conferințe pe teme din cele mai diverse.  

 Și în anul 2015 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ va căuta ca 

prin activitățile întreprinse să reamintească tuturor: tineri și adulți, politicieni, factori de 

decizie și membri ai societății civile de respectul și importanța pe care trebuie să o acordăm 

în societate vârstnicilor, ce cu experiența lor de viață, cu cunoștințele acumulate de -a lungul 

anilor nu trebuie percepuți drept o povară, ci mai degrabă ca pe o resursă umană demnă de 

utilizat. Drept urmare, propunem înspre a se reține următoarele: ″Tinerețea este timpul de a 

învăța înțelepciunea, bătrânețea este timpul de a o aplica.″ (Jean Jacques Rousseau)   
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CASA  DE  AJUTOR  RECIPROC A PENSIONARILOR  

“ELENA CUZA” BÂRLAD  
 

o oază într-un deșert (social, economic, spiritual și cultural) 
 

 Bârladul a fost şi rămâne capitala Ţării de Jos şi după Iaşi a doua capitală culturală a 

Moldovei, Un fel de Waimar – George Călinescu. 

 Aflat la confluenţa unor mari drumuri comerciale între Nord şi Sud şi între Est şi Vest, 

dar şi în calea tuturor răutăţilor lumii, năvăliri de tătari, inundaţii şi incendii, Bârladul a renăscut 

de fiecare dată din propria cenuşă, asemeni păsării Phoenix, iar vicisitudinile istoriei i-au făcut 

pe oamenii locului mai solidari. A dat ţării doi oameni de stat: Alexandru Ioan Cuza şi Gheorghe 

Gheorghiu-Dej, dar şi savanţi şi artişti ca Vasile Pârvan, Marcel Guguianu, Victor Ioan Popa, 

Nicolae Tonitza, Alexandru Vlahuţă, George Tutoveanu şi alţii. Aici a luat fiinţă acum o sută de 

ani (1 mai 1915) “Academia Bârlădeană,” iar prin şcolile sale au trecut şi s-au format nume mari 

ale culturii şi ştiinţei româneşti. 

 Oameni cu suflet mare, filantropi ca fraţii Gheorghe şi Nicolae Codreanu, Stroe 

Belloescu, Iorgu Radu şi-au dăruit obştii averea lor pentru propăşirea celor mulţi. Tradiţia s-a 

păstrat şi s-a continuat până în zilele noastre. 

 Din solidaritate umană, a luat fiinţă prima formă de organizare “Funcţionarul -24 

ianuarie 1898” – societate de ajutor reciproc în caz de boală, înmormântare, aprovizionare cu 

alimente şi lemne de foc, dar şi participări la activităţi cu caracter spiritual. Primul proces verbal 

al Societăţii datează din 4 ianuarie 1916 din care aflăm că preşedinte era Gheorghe Kiriac şi 

secretar Gheorghe Dobranici. În 1932 la 23 iunie, pe baza celei anterioare, ia fiinţă noua 

societate naţională “Asociaţia Solidară a Pensionarilor Civili din România”- filiala Tutova  

numită “Asociaţia Pensionarilor Tutoveni,” primul preşedinte fiind N. K. Gheorghiu. În şedinţa 

din 12 ianuarie 1933 s-a pus problema editării unui ziar, crearea unui drapel şi a unei insigne 

pentru fiecare membru. Anul 1935 a fost considerat anul drapelului, care a fost sfinţit în Grădina 

Publică la 5 iunie. Preşedinte pentru mai mulţi ani a fost Corneliu I. Droc fost primar şi deputat, 

dar şi al “Băncii Populare a Pensionarilor.” 

 Din iulie 1945, preşedinte pentru mulţi ani va fi Barbu Gheorghe care s-a preocupat de 

organizarea economatelor pentru pensionari, dar şi de reorganizarea, conform noilor cerinţe a 

societăţii, pe baza Decretului nr. 204/21 noiembrie 1951. La 8 octombrie 1954, Sfatul Popular al 

oraşului Bârlad, Secţiunea “Prevederilor Sociale” a aprobat cu numărul 41.105 înfiinţarea “Casei 

de Ajutor Reciproc a Pensionarilor” care continuă activitatea  celei din 24 ianuarie 1898 şi a 

celei din 23 iunie 1932. 

 În 1956 la 22 octombrie, Casa s-a mutat în local propriu şi a primit o parte din mobilierul 

avut şi care fusese trecut în patrimoniul oraşului. Din 1957, preşedinte a fost Ioan Hizic, şi s-a 

hotărât ca de la 1 iulie să se înfiinţeze o secţie pentru acordarea de ajutoare în caz de deces, iar la 

21 decembrie, confecţionarea unui drapel negru. 1958 a fost un an de realizări, când s-a 

organizat o bibliotecă cu 232 de volume şi achiziţionarea altora  precum şi aprovizionarea 

membrilor cu lemne de foc. Existau 1.517 membri din care: 1.065 civili; 226 militari; 226 I.O.V. 

R., iar la 30 iunie 1958 – 1.737 şi s-au acordat ajutoare în valoare de 16.680 la 526 de persoane.  

 Până în 1966 a fost preşedinte Ioan Hizic, după care au urmat: Iacob Gheorghe – 1966-

1974 cel care a achiziţionat imobilul din strada Nicolae Iorga nr.7; Ariton Vasile – 1974-1978; 

Saulea Gheorghe – 1978-1980; Parfeni Vasile – 1980-1989 şi pentru 50 de zile tulburi Petrea 

Aur, iar din 2001 Gheorghe Vrabie. Între 2002-2010 - Tănase Gheorghe. 
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  În acest timp  s-a pus problema construirii sediului care a fost dat în folosinţă în 1999, 

după 3 ani de eforturi, realizându-se şi un cabinet de boli interne, două cabinete stomatologice; 

cabinet oftalmologic; cabinet de tratamente. A fost procurat un car mortuar, iar în clădirea veche 

funcţionează un magazin tip economat, un atelier de frizerie, unul de croitorie şi unul de 

tâmplărie, ateliere de cizmărie şi reparaţii radio-tv. 

 În anul 2010 s-a ales o nouă conducere a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bârlad 

formată din președinte – magistrat pensionar Nicolaie Mihai, sprijinit de un Consiliu Director 

format din: inginer agronom Filip Stelian, ofițer în rezervă Râncu Liviu Adrian, ofițer în rezervă 

Fitcal Mircea și tehnician proiectant Tănase Veruța, sub patronajul cărora dezideratele 

generațiilor anterioare au devenit realitate. Având ca deviză motto-ul Împreună suntem mai 

puternici, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ sub actuala conducere a 

încheiat parteneriate cu toate instituțiile administrative, de cultură, cu biserici, școli, încât 

numărul membrilor a atins cifra de 32.436 persoane înscrise în cadrul a 32 de sucursale. 

 În perioada 2010-2013 s-au acordat unui număr de 45.441 de membri ajutoare 

nerambursabile materiale și bănești în valoare de 3.347.302 lei, iar în 2014 un număr de 20.360 

membri au beneficiat de ajutoare nerambursabile în valoare de 1.112.951 lei. Totodată, se oferă o 

serie de servicii şi facilităţi. Astfel, prin magazinul cu profil naturist s-au achiziționat de către 

un număr de 16.000 membri produse în valoare de 718.515 lei, iar prin magazinele de tip 

Economat (18 la număr) 24.000 de membri au putut beneficia de bunuri fără adaos comercial în 

valoare de 922.055 lei. 

 Ținând cont de situația materială nu tocmai potrivită de care pensionarii au parte, de 

faptul că aceștia suferă o dată cu înaintarea în vârstă de diferite afecțiuni, Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ le vine în ajutor prin înființarea a trei cabinete 

stomatologice, a unui cabinet de reflexoterapie, oftalmologie, a unui cabinet de termomasaj, 

dotat cu aparatură ultramodernă, dar și a unui cabinet de tratamente și igienă corporală. De 

serviciile acestor cabinete au beneficiat un număr de 14.011 membri.  

 Totodată, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ oferă membrilor săi 

posibilitatea de a beneficia în mod gratuit de consultații juridice prin intermediul Cabinetului 

juridic coordonat de avocați Aurel Hobjilă și Carmen Frățiman. În anul 2014, s-au bucurat de 

serviciile acestui cabinet un număr de 773 membri. 

 Membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ beneficiază și de 

serviciile unui atelier de croitorie, în anul 2014 trecându-i pragul un număr de 1.076 persoane, a 

unui atelier de frizerie – coafor vizitat de 8.152 membri și a unui magazin cu profil funerar.  

 Se impune a preciza și faptul că activitatea desfășurată de către Casa de Ajutor Reciproc 

a Pensionarilor ″Elena Cuza″ a încetat de mult să mai fie una unilaterală, aceea de întrajutorare 

materială. Călăuziți de motto-ul ″A îmbătrâni este un privilegiu, a îmbătrâni frumos e o artă!″ 

conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ se raliază misiunii apostolice 

pe care orice asociație de tip C.A.R.P. și-a asumat-o, și anume: organizarea de activități social-

culturale menite a le induce vârstnicilor sentimentul de implicare în viața comunității în care își 

duc traiul zilnic pentru a nu se simți singuri și marginalizați. În atare condiții, membrilor Casei li 

se oferă posibilitatea de a împărtăși din experiența lor de viață, de a își așterne gândurile în 

paginile unei publicații trimestriale sugestiv intitulată ″Viața noastră.″ De altfel, primul număr 

al revistei a văzut lumina tiparului în anul 2004, din inițiativa președintelui de atunci al Casei, 

Gheorghe Tănase. A urmat o perioadă de prefaceri și căutări, timp în care revista a fost pregătită 

pentru momentul reîntâlnirii cu cititorii săi, eveniment ce a avut loc în anul 2010, când prin 

Hotărârea nr.209 din 24 septembrie, Consiliul Director în frunte cu președintele Nicolaie Mihai 

au decis reeeditarea sa. De atunci și până în prezent au trecut mai bine de 10 ani, timp în care au 
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fost editate 18 numere, revista sporind nu doar ca număr de pagini, ci și în calitatea materialelor 

prezentate, aspecte ce de altfel au oferit un plus de valoare acestei publicații ce a depășit de mult 

granițele județului Vaslui. Precizăm de asemenea, faptul că revista "Viața noastră" e o  publicație 

cu și despre pensionari, e spațiul destinat preocupărilor lor dintre cele mai diverse, în paginile 

căreia descoperim printre altele aspecte de istorie locală, evocări ale unor personalități bârlădene 

din diferite domenii: istorie, literatură, muzică, pictură, etc. sfaturi medicale, dar și informații 

despre ultimele realizări ale Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza." 

 Avansând pe calea raționamentelor, menționăm totodată faptul că activitatea culturală 

desfășurată sub egida Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" nu se rezumă doar 

la paginile revistei "Viața noastră." Ba dimpotrivă, Casa și-a făcut un obicei din a oferi 

pensionarilor prilejul de a demonstra că, în ciuda greutăților zilnice, a stării de sănătate precare, 

ei se mai pot îngriji și de aspectele plăcute ale vieții, se mai pot gândi la noi modalități de 

înfrumusețare a lumii în care trăiesc. În acest sens, aproape lunar în sala de conferințe a Casei, 

purtând numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, sunt organizate diferite simpozioane, 

conferințe pe teme dintre cele mai diverse. 

 În rândurile următoare, propunem înspre exemplificare câteva din aceste manifestări 

cultural – artistice desfășurate în anul 2014 sub auspiciile Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad: 

 14 ianuarie, Conferința ″Eminescu – între realitate și mit″ susținută de către 

profesor Gabriela Cotae, manifestare prilejuită de împlinirea a 164 de ani de la 

nașterea poetului Mihai Eminescu; 

 29 august, Conferința ″Mărită Doamnă, Limba românească!″ manifestare cu 

prilejul Zilei Limbii Române, susținută de către profesor Petruș Andrei;  

 24 noiembrie, Conferințele unde au fost evocate figurile lui N.D. Cocea de către 

prof. Mihai Luca și a lui Ioan Iancu Codrescu de către prof. Petruș Andrei, 

urmate de dezbaterea ″De ce iubesc bărbații?,″ dar și de Conferința dedicată 

poetului Simion Bogdănescu – ″Guvernatorul poeziei.″ 

Totodată, pe lângă aceste activități cu caracter cultural, Consiliul Director împreună 

cu președintele Nicolaie Mihai organizează și spectacole de poezie, muzică și dans, menite 

să aducă bucurie și speranță în sufletele bunicilor noștri. În acest sens, menționăm câteva 

dintre acestea, precum: 

 1 martie, Spectacolul ″Eternele renașteri″ dedicat Zilelor de 1 și 8 martie, cu 

participarea corului ″Crizantema,″ a formației de dansuri a Ansamblului folcloric 

″Rapsozii Iveștiului,″ a grupului de dansuri ″Zori de zi″ a Primăriei Zorleni, a 

Valericăi Pruteanu, a lui Mihai Gheciu, a orchestrei Ansamblului folcloric 

″Rapsozii Iveștiului,″ a corului ″Eleison,″ a ansamblului de dansuri ″Hora,″ și 

alții; 

 8 octombrie, Spectacolul literar artistic, coregrafic și muzical ″Simfonia toamnei″ 

dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și a aniversării a 116 ani de la 

înființare și a 60 de ani de la reorganizarea Casei de  Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ″Elena Cuza.″ Dintre participanți amintim: corul ″Crizantema,″ 

ansamblul ″Răzeșii″ Pogonești, ansamblul ″Voioșii″ Fedești, ansamblul de 

dansuri ″Hora,″ Dragoș Tufă, Petruș Andrei, Mihai Gheciu, Ioan Staș, Iftene 

Cioriciu, Dumitru Olaru și alții; 

 20 decembrie, Spectacolul literar artistic, coregrafic și muzical dedicat sărbătorilor 

de iarnă ″Colinde, colinde...Poezia obiceiurilor de iarnă,″ cu participarea 

profesorilor Gruia Novac, Petruș Andrei, Iftene Cioriciu, Dragoș Tufă,  George 
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Forcos Palade, Florentina Albu, corului ″Crizantema,″ a grupului ″Hai - hui″ și 

alții. 

Dar, activitatea cultural – artistică și recreativă aparținând Casei de Ajutor Reciproc 

a Pensionarilor "Elena Cuza" nu se rezumă doar la evenimentele menționate  în rândurile de 

mai sus. Astfel, cunoscând faptul că sănătatea este bunul cel mai de preț al omului, 

conducerea Casei organizează anual competiții cu caracter sportiv, prin care îndeamnă 

pensionarii la mișcare și la adoptarea unui stil de viață sănătos. De altfel, Casa și-a făcut un 

obicei din a invita în fiecare an, fie cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, a celor pascale, a Zilelor 

Casei sau a Zilei Naționale a României, pensionarii și tinerii (pentru aceștia din urmă se 

organizează din anul 2013 competiția "Tinere vlăstare" la cros, șah și tenis de masă) la sport 

și mișcare în aer liber. 

De asemenea, cu ocazia aniversării a 116 ani de la înființare și a 60 de ani de la 

reorganizarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" prin grija 

președintelui Nicolaie Mihai, sprijinit de un puternic Consiliu Director a fost publicată și o 

Monografie. Și tot aici, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării Casei, a fost sfințită o 

troiță în incinta sediului Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad, a 

fost stabilit un drapel, iar data de 24 ianuarie a fost declarată drept ziua aniversară a 

Casei, deziderate la care antecesorii doar năzuiau.  

Se impune a mai preciza și faptul că în Bârlad, în speță la Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor "Elena Cuza" s-a împământenit bunul obicei de a fi sărbătorită Nunta de Aur, 

prilej cu care sunt omagiate cuplurile care și-au unit destinele în urmă cu cinci decenii. În 

anul 2014, spre exemplu au fost sărbătorite, un număr de 85 de cupluri din municipiu l 

Bârlad, dar și din satele unde Casa deține sucursale.  

Cele afirmate pe parcursul acestor rânduri ne relevă grija pe care Casa de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" o poartă persoanelor de vârsta a treia, de la a nu le 

lipsi nimic din cele necesare unui trai decent și până la a avea grijă de sufletele lor. 

Totodată, sub conducerea președintelui Nicolaie Mihai – un om pentru oameni – și a unui 

Consiliu Director competent, cu un nou Statut, dar și printr-un management performant, 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad, pe bună dreptate poate 

constitui un exemplu pentru celelalte organizații de profil din țară.  

 

 

 

Material întocmit de membrii C.A.R.P. "Elena Cuza" Bârlad 

Președinte – magistrat pensionar Nicolaie Mihai 

Asistent relații publice și comunicare Teodora Elena Zaldea 

Profesor pensionar Ghiță Cristian 
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Situația membrilor pensionari la data de 31.12.2014 
 

La data de 31.12.2014 asociația noastră a înregistrat un număr de 20.938 membri, din 

care în mediul urban un număr de 11.277 membri reprezentând un procent de 54% din totalul 

membrilor pensionari, iar în mediul rural un număr de 9.661 membri reprezentând un procent de 

46% din totalul membrilor pensionari ai asociației. 
 

Repartiția lor pe sucursale este următoarea: 
 

Sucursala Număr Sucursala Număr Sucursala Număr Sucursala Număr 
 membri  membri  membri  membri 

Alexandru Vlahuță 211 Epureni 263 Murgeni 503 Șuletea 314 

Banca 820 Fălciu 246 Perieni 552 Tutova 285 

Bârlad 11378 Fruntișeni 203 Pogana 396 Unțești 183 

Băcani 310 Grivița 450 Popeni 357 Vetrișoaia 99 

Blăgești 101 Hălărești 230 Puiești 419 Viișoara 242 

Bogdănești 121 Iana 289 Raiu 84 Vinderei 403 

Ciocani 237 Ivești 521 Roșiești 259 Voinești 182 

Coroiești 227 Mălușteni 131 Slănic Moldova 101 Zorleni 821 
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Măsuri de protecție socială 
 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" 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. 

În acest sens, în vederea îndeplinirii acestui obiectiv fundamental – reducerea 

riscului de excluziune socială și sărăcie ce afectează tot mai des persoanele de vârsta a 

treia – Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" vine în întâmpinarea nevoilor 

membrilor săi prin acordarea unor facilități.  

 E momentul, însă, a face o serie de precizări, în această materie. Astfel, trebuie spus 

faptul că asociația noastră nu este o instituție bancară, ea adresându-se în principal 

vârstnicilor ce nu sunt eligibili a contracta un credit de la instituțiile financiare.   

Prin urmare, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" oferă 

pensionarilor împrumuturi rambursabile cu dobânzi avantajoase, ce în anul 2014, s-au 

ridicat la suma de 33.028.080 lei, beneficiind de acestea un număr de 14.509 persoane.  

Notăm faptul că dintre acestea, un număr de 6.825 au fost acordate la Bârlad, în valoare 

de 14.429.857 lei şi 7.684 în cele 31 sucursale, în valoare de 18.598.223 lei după cum urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

Sucursală 

Număr 

împrumuturi 

Valoare/lei 

1. Alexandru 
Vlahuţă 

172 305.088 

2. Băcani 256 564.844 

3. Banca 621 1.196.832 

4. Blăgeşti 55 96.365 

5. Bogdăneşti 89 230.651 

6. Ciocani 317 756.292 

7. Coroieşti 109 260.874 

8. Epureni 156 329.355 

9. Fălciu 170 369.448 

10. Fruntişeni 166 288.759 

11. Griviţa 360 730.313 

12. Hălăreşti 184 478.830 

13. Iana 202 567.259 

14. Iveşti 269 540.531 

15. Măluşteni 57 150.103 

16. Murgeni 301 637.832 

17. Perieni 654 1.447.897 

18. Pogana 441 1.139.589 

19. Popeni 405 2.039.964 

20. Puieşti 254 521.178 

21. Raiu 97 230.005 

22. Roşieşti 176 358.227 

23. Slănic 

Moldova 

52 126.220 

24. Şuletea 238 525.065 

25. Tutova 248 568.187 

26. Unţeşti 190 530.125 

27. Vetrişoaia 65 153.295 

28. Viişoara 164 428.447 

29. Vinderei 192 463.387 

30. Voineşti 131 504.042 

31. Zorleni 893 2.058.219 
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 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 răi 

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 care aveau nevoi urgente de bani şi apelau la cămătari, 

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 

constituit  fie înainte de depunerea cererii de împrumut, fie când suma este reținută din valoarea 

împrumutului acordat. 

 În funcţie de procentul de dobândă,  împrumuturile au fost acordate după cum urmează: 
 

 cu dobânda de 2% - 2.979 împrumuturi la Bârlad şi 1.661 împrumuturi sucursale; 

 cu dobânda de 5%   - un împrumut la Sucursala Popeni; 

 cu dobânda de 7%   - 724 împrumuturi la Bârlad şi 703 împrumuturi  sucursale; 

 cu dobânda de 10%  - 3.751 împrumuturi la Bârlad şi 3.925 împrumuturi sucursale; 

 cu dobânda de 12%  - 113 împrumuturi la Bârlad şi 95 împrumuturi  sucursale; 

 cu dobânda de 13%  - 37 împrumuturi la Bârlad şi 45 împrumuturi sucursale; 

 cu dobânda de 14%  - un împrumut la Bârlad; 

 cu dobânda de 18%  - 65 împrumuturi la Bârlad şi 253 împrumuturi sucursale; 

 cu dobânda de 20%  - 17 împrumuturi la Bârlad şi 48 împrumuturi sucursale; 

 cu dobânda de 22%  -  5 împrumuturi la Bârlad şi 14  împrumuturi sucursale; 

 cu dobânda de 25%  -  un împrumut la Bârlad şi 10 împrumuturi sucursale.  
 

Totodată, conducerea Casei acordă și ajutoare nerambursabile acelor persoane ce 

prezintă o situație materială precară. Acestea s-au ridicat în anul 2014 la suma de 1.112.951 

lei, fiind acordate unui număr de 20.360 membri. Tot aici, menționăm faptul că aceste 

ajutoare nerambursabile s-au acordat în raport cu nivelul fondului cotizant, în cote 

procentuale ce au fost stabilite de către conducerea Casei fie în planul de măsuri, fie prin 

hotărâri adoptate cu ocazia diferitelor sărbători religioase sau laice.  
 

Trebuie spus de asemenea, faptul că aceste ajutoare nerambursabile au îmbrăcat 

forma următoare: 

 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 2014 la 

suma de 4.098 lei fiind distribuite unui număr de 46 membri. 

 Ajutoare cu ocazia diferitelor sărbători religioase sau laice , precum:  

 cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie – în număr de 239, totalizând 8.295 lei; 

 cu ocazia Sărbătorilor pascale – în număr de 5.508, cu o valoare de 163.733  
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lei, din care 3.465 ajutoare în sumă de 88.496 lei la Bârlad şi un număr de 2.043 ajutoare în 

valoare de 75.237 lei la sucursale; 

 cu ocazia Zilei internaționale a copilului, 1 iunie – în număr de 63, în sumă 

de 9.450 lei; 

 cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, 1 octombrie, 

precum și cu ocazia aniversării C.A.R.P. "Elena Cuza," 8 octombrie – în număr de 169, 

totalizând 7.795 lei; 

 oferite veteranilor de război – în număr de 9, totalizând 450 lei; 

 cu ocazia Sărbătorilor de iarnă – în număr de 1.935, cu o valoare de 68.028 

lei, din care un număr de 931 ajutoare în sumă de 32.877 lei la Bârlad şi 1.004 ajutoare în 

valoare de 35.151 lei la sucursale; 

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

2014 unui număr de 8.280 membri suma de 115.550 lei; 

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

482 persoane suma de 18.470 lei; 

 Ajutoarele de fidelitate în anul 2014 au fost în număr de 5, totalizând 550 lei; 

 Federația Națională a Pensionarilor din România a oferit în anul 2014 Casei de 

Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ un număr de 320 de ajutoare în valoare de 

8.000 lei, din care un număr de 212 ajutoare la Bârlad şi 108 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 2014 a fost de 286 persoane 

cărora li s-a acordat suma de 45.979 lei; 

 În ceea ce privește ajutoarele de deces, s-au oferit unui număr de 731 persoane în 

valoare de 530.641 lei; 

 Conform articolului 15, alineat i din Statut, președintele Casei care este și 

președintele Consiliului Director acordă ajutoare bănești și materiale ocazionale membrilor 

aflați în dificultate. În anul 2014, au fost acordate 146 de astfel de ajutoare în valoare de 

6.940 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 către 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 2014 de un număr 

de 3.423 membri pentru care Casa a suportat suma de 86.960 lei; 

 Cele două cabinete Oftalmologice au oferit consultații unui număr de 811 membri, 

ce au economisit suma de 27.787 lei. Menționăm de asemenea, contribuția doamnei doctor 

Romanescu Carmen al cărei cabinet posedă aparatură ultramodernă și care oferă consultații 

gratuite, precum și o reducere la execuția unei perechi de ochelari; 

 Începând din data de 1 mai 2014, în urma campaniei desfășurate de către Casa de  
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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 558 membri, care au avut drept beneficiu suma de 

37.615 lei; 

 Cabinetul tratamente medicale a oferit consultații unui număr de 3.711 persoane,  

pentru care Casa a suportat suma de 22.648 lei; 

 Cabinetul de kinetoterapie a fost frecventat de 2.316 membri,  care au economisit 

suma de 34.823 lei; 

 Cabinetul termomasaj a deservit un număr de 2.891 membri, pentru care Casa a 

suportat suma de 144.550 lei, şedinţele la acest cabinet fiind gratuite; 

 Cabinetul îngrijire corporală a fost frecventat de 301 persoane,  care au economisit  

suma de 7.362 lei; 

 La cercul de gimnastică ritmică și aerobică au participat în anul 2014 un număr de 

78 membri, pentru care Casa a suportat valoarea de 10.285 lei. 
 

Studiile efectuate în ultima perioadă în România au scos în evidență faptul că 

fenomenul Caselor de Ajutor Reciproc a Pensionarilor reprezintă un pilon al economiei 

sociale, întrucât respectă integral principiile acesteia. Conceptul de economie socială s-a 

dezvoltat din necesitatea de a găsi soluții noi, inovatoare unor probleme sociale, economice 

sau de mediu ale comunităților și pentru satisfacerea nevoilor membrilor comunității care 

sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat . Cunoscând faptul că 

scopul unei Case de Ajutor Reciproc a Pensionarilor îl constituie îmbunătățirea condițiilor 

de viață și oferirea de noi oportunități pentru persoanele de vârsta a treia, putem aprecia că 

acestea pot fi considerate drept promotoare ale acestui concept ce se materializează prin 

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

atelierelor de frizerie ori croitorie. 

În acest sens, în anul 2014 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 718.515 lei de către un număr peste 16.000 membri, iar 

prin magazinele de tip Economat (18 la număr) peste 24.000 de membri au putut beneficia 

de bunuri la preț de producător, fără adaos comercial în valoare de 922.055 lei.  

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

Economat în anul 2014 s-a prezentat astfel: 
 

 economat Bârlad – 292.411,37 lei, a deservit un număr de peste 14.000 membri; 

 economat Alexandru Vlahuţă  - 21.681,28 lei, a deservit un număr de 359 membri; 

 economat Banca -  38.264,56 lei, a deservit un număr de 1.274 membri; 

 economat Bogdăneşti - 7.743,44 lei, a deservit un număr de 165 membri; 

 economat Ciocani - 119.586,08 lei, a deservit un număr de 502 membri; 

 economat Epureni - 22.353,00 lei, a deservit un număr de 330 membri; 

 economat Fălciu -  12.336,28 lei, a deservit un număr de 383 membri; 

 economat Iana -  25.593,39 lei, a deservit un număr de 418 membri; 

 economat Ivești -  20.421,51 lei, a deservit un număr de 761 membri; 

 economat Murgeni - 18.327,87 lei, a deservit un număr de 750 membri; 

 economat Perieni -  41.165,42 lei, a deservit un număr de 1.051 membri; 

 economat Pogana - 88.163,00 lei, a deservit un număr de 688 membri; 

 economat Puiești -  18.590,92 lei, a deservit un număr de 574 membri; 
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 economat Slănic-Moldova - 25.207,47 lei, a deservit un număr de 165 membri; 

 economat Șuletea - 74.036,71 lei, a deservit un număr de 507 membri; 

 economat Unțești -  5.300,70 lei, a deservit un număr de 289 membri; 

 economat Voinești - 55.200,43 lei, a deservit un număr de 301 membri; 

 economat Zorleni - 35.671,20 lei, a deservit un număr de 1.552 membri. 
 

 Saloanele de tip frizerie/coafor au primit în anul 2014 un număr de 8.152 membri ce 

au beneficiat de servicii pentru care Casa a suportat valoarea de 54.824 lei. Acest tip de 

saloane se află atât la sediul central, cât şi în Sucursalele: Zorleni, Puieşti, Iana şi Pogana. 

 Atelierele de croitorie au deservit un număr de 1.076 membri ce au beneficiat de o 

reducere în valoare de 5.720 lei, sumă suportată de altfel de către asociația noastră.  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 2014, volumul de 

desfacere al acestui magazin s-a ridicat la suma 109.749 lei. 
 

 

 

 
 

Membri C.A.R.P. ″Elena Cuza″ Bârlad  

asistând la una din numeroasele conferințe dedicate lor 
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Activitatea Compartimentului Administrativ 

Sectorul cheltuieli și investiții 
 

 

 

Dorind a veni și mai mult în sprijinul persoanelor vârstnice, conducerea Casei de Ajutor 

Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ a continuat și în anul 2014 seria lucrărilor de modernizare  

aduse sediului central, dar și sucursalelor din localitățile limitrofe Bârladului.   
 

Astfel, s-au aprobat lucrări de reparații și renovări  în sumă de 141.012,19 lei la sediile 

sucursalelor  Epureni, Iana și Zorleni, unde s-a construit un gard, o poartă și s-a amenajat o alee 

de acces. 
 

De asemenea, s-au achiziționat în cursul anului 2014 clădiri proprii pentru sediile din 

comunele Fălciu și Perieni, pentru care s-au plătit sumele de 40.000 lei, respectiv 43.500 lei. 
 

Mergând mai departe cu raționamentul, precizăm faptul că nefiind o instituție financiar 

bancară, totuși Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ manipulează importante 

sume de bani, motiv pentru care Consiliul Director în frunte cu președintele Nicolaie Mihai au 

acordat o atenție deosebită asigurării securității și pazei obiectivelor din dotare atât la unitatea 

centrală cât și la toate sucursalele sale. S-au instalat în acest sens, în cursul anului 2014, sisteme 

performante de alarmare și supraveghere video în sumă de 38.970,59 lei la sucursalele din 

comunele Fălciu, Epureni, Iana, Roșiești, Tutova, Vetrișoaia, Viișoara, Perieni. 
 

Nici sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad situat în strada 

Nicolae Iorga nr.7A nu a fost uitat de către conducere, el beneficiind de unele lucrări de 

modernizare, precum: 

 Îmbunătățire sistem electronic de bonuri de ordine în valoare de 20.460 lei; 

 Completare instalație monitorizare video în valoare de 8.273,36 lei; 

 Reabilitare și modernizare sală tenis de masă, reparațiile ridicându-se la o valoare de 

18.710,26 lei, precum și dotarea acesteia cu o masă de tenis în sumă de 2.789 lei; 

 S-au mai realizat lucrări de reabilitare și modernizare a magaziei din cadrul sediului în 

valoare de 118.843, 89 lei, precum și a aleii de acces, a cișmelei cu apă potabilă în sumă 

de 13.894,60 lei; 

 S-a achiziționat și un automat de cafea Bianchi în valoare de 17.120 lei, precum și o 

centrală termică, realizându-se totodată și lucrări de extindere a instalației de încălzire 

în sumă de 58.125,55 lei. 
 

  Tot în anul 2014, s-a cumpărat un autoturism de teren 4X4, realizându-se și o donație 

către Primăria Municipiului Bârlad, sprijin ce a constat într-un cazan de apă caldă Celsius 120 

kw și a unui coș de fum scos din uz. 
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Raport privind execuția bugetară la 31.12.2014 

 
Nr. 
Crt.  

Denumirea indicatorului Total an Planificat 
2014 

Realizat    
2014 

Procent 

A. VENITURI         

1 Venituri din taxe înscriere 40,000 40,000 50,090 125.23% 

2 Venituri din dobânzi bancare 355,000 355,000 552,386 155.60% 

3 Venituri din dobânzi la împr. 2,800,000 2,800,000 3,208,014 114.57% 

4 Venituri din donații și spons. 84,000 84,000 143,699 171.07% 

5 Alte venituri 1,270,000 1,270,000 1,762,010 138.74% 

6 Venituri din vânzare 
prod.finite  

70,000 70,000 60,185 85.98% 

7 Venituri din vânzare mărfuri   1,700,000 1,700,000 1,739,796 102.34% 

8 Venituri din discount 140,000 140,000 162,962 116.40% 

9 Alte venituri  
(automat cafea ș.a)  

36,000 36,000 25,105 69.74% 

  TOTAL VENITURI 6,495,000 6,495,000 7,704,247 118.62% 

B. CHELTUIELI         

1 Chelt. investiții sediu 60,000 60,000 244,010 406.68% 

2 Chelt. investiții sucursale 415,000 415,000 217,134 52.32% 

3 Cheltuieli fond de risc 28,000 28,000 879 3.14% 

4 Chelt.generale activ.bază 3,948,000 3,948,000 5,158,063 130.65% 

5 Chelt.generale activ.auxili. 2,044,000 2,044,000 2,128,954 104.16% 

  TOTAL CHELTUIELI  6,495,000 6,495,000 7,749,040 119.31% 

C. Rezerve statutare     44,793   

  
                                                FONDURI SI CHELTUIELI SPECIFICE 

  

1 Cotizații 4,500,000 4,500,000 4,433,032 98.51% 

2 Contribuții fond deces 1,000,000 1,000,000 1,117,420 111.74% 

  TOTAL 5,500,000 5,500,000 5,550,452 100.92% 

1 Fond pentru împrumuturi 4,500,000 4,500,000 4,433,032 98.51% 

2 Fond pentru ajutor deces 600,000 600,000 530,641 88.44% 

3 Fond pentru ajutoare 
neramb. 

320,000 320,000 353,034 110.32% 

4 Fond cotă parte tratament 40,000 40,000 45,979 114.95% 

5 Fond activități culturale 40,000 40,000 0 0.00% 

  TOTAL CHELTUIELI  
FONDURI 

5,500,000 5,500,000 5,362,686 97.50% 

  Rezerve statutare     187,766   
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RAPORT 

privind contribuţia fond deces 

perioada 01 ianuarie 1996 – 31 decembrie 2014 
 

 

 

 În urma analizei privind contribuţia pentru fond deces pe perioada 01 ianuarie 1996 – 31 

decembrie 2014, conform anexelor ataşate, se constată că, pe o perioadă de 19 ani, un membru 

C.A.R.P. a contribuit cu suma de 293,99 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 930 lei – grila pe anul 2015. Astfel, rezultă o diferenţă de plată în 

plus de 636,01 lei, reprezentând un procent de 316,3 %. 

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

- încasări pe 19 ani                                 = 293,99 lei 

- încasări pe   6 ani = 72 luni x 0,03 lei  =     2,16 lei 

TOTAL încasat                                    = 296,15 lei 

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

de 873,85 lei, reprezentând un procent de 395 %. 

 Se observă că numărul de decese creşte de la an la an şi majoritatea au vechime mare. 

 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. 

 Faţă de cele prezentate mai sus, propun ca începând cu anul 2016 să se stabilească 

contribuţia fond deces de la 3 lei/lună, la 4 lei/lună. 
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Valoarea contribuției ajutor deces în perioada 1996 - 2014 

 

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 LEU 

IANUARIE – DECEMBRIE 2003 1 LEU 

IANUARIE – DECEMBRIE 2004 1 LEU 

IANUARIE – DECEMBRIE 2005 1 LEU 

IANUARIE – IUNIE 2006 1 LEU 

IULIE – DECEMBRIE 2006 1,5 LEI 
IANUARIE – DECEMBRIE 2007 1,5 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2008 1,5 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2009 2 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2010 2 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2011 2 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2012 3 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2013 3 LEI 

IANUARIE – DECEMBRIE 2014 3 LEI 
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Situația privind contribuția fond deces încasată în  

perioada 01.01.1996 – 31.12.2014 

 

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 LEU 48 48,00 

IULIE  2006 – DECEMBRIE 2008 1,5 LEI 30 45,00 

IANUARIE 2009 – DECEMBRIE 2011 2 LEI 36 72,00 

IANUARIE 2012 – DECEMBRIE 2014 3 LEI 36 108,00 

TOTAL  19 ani 293,99 lei 
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GRILA CU AJUTOARELE  DE DECES  

PE PERIOADA 2009 - 2015 

 
 

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 

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) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30 29-30 ani 450 600 1000 1200 1340 1410 1410 1410 
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Proiectul de buget pe anul 2015 
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Stadiul negocierilor dintre Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor  

"Elena Cuza" Bârlad și Consiliul Local Bârlad  

privind recuperarea investiției din construirea  

Centrului Rezidențial de Asistență și Îngrijire a Persoanelor Vârstnice 
 

 

 

 În cadrul Adunării Generale din 8 februarie 2014, s-a prezentat Raportul privind stadiul 

negocierilor purtate de către asociația noastră și Consiliul Local al municipiului Bârlad. 

Astfel, aducem la cunoștința membrilor Adunării Generale a Reprezentanților Membrilor 

Casei de Ajutor Reciproc ″Elena Cuza″ 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. 

Menționăm faptul că respectivul 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. 

În urma examinării și analizei înscrisului, înregistrat cu nr.1.260/G/15.01.2015, Consiliul 

Director, întrunit în aceeași zi în ședință de urgență, prin Hotărârea nr.3 din 15 ianuarie 2015 a 

aprobat Actul adițional propus de către Consiliul Local Bârlad, aducându-i-se două 

amendamente referitoare la stabilirea termenelor de comunicare și a modului de stabilire a 

datelor cu privire la achitarea celor două rate egale pentru punctul 5 din Actul adițional ce ni s-a 

înmânat în data de 15.01.2015 și unde trebuia stabilită doar data de achitare a ultimei tranșe, 

respectiv clarificarea punctului 5 din Actul adițional din 15.01.2015, precum și a 

amendamentelor propuse, cu mențiunea ca înscrisul să fie certificat la un notar public. 

Precizăm faptul că viceprimarul municipiului Bârlad și consilierul juridic Voinea Magda, 

în data de 21.01.2015, ora 12:35, în dovedirea pretențiilor noastre, au solicitat dovezi pertinente, 

concludente și utile. Asociația noastră, prin reprezentanții legali, în aceeași zi, le-a comunicat 

câte un exemplar din Expertiza contabilă extrajudiciară privind Centrul Rezidențial efectuată de 

către expert contabil judiciar Igescu Lăcrămioara, precum și raportul de evaluare nr.1/2013 al 

expertului judiciar, expert în imobliare, inginer Anton Costel, acte care au fost transmise și 

primite în aceeași zi la ora 14:00 de către viceprimarul profesor Marin Bunea.  

Aducem la cunoștința Adunării Generale că expertizele fuseseră înaintate Consiliului 

Local încă de la data întocmirii lor. 

 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" în procesul de finalizare a încheierii Actului adițional, precum și în 

obținerea datei certe la un notar public. 
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 În data de 27.01.2015, Cabinet Individual avocat Carmen Frățiman ne-a informat că 

membrii Consiliului Local Bârlad au introdus alte două amendamente și ne-a comunicat, prin 

fax, Actul Adițional modificat, transmis de către Consiliul Local Bârlad, altul decât cel din data 

de 15.01.2015, cu două amendamente: 

 Stabilirea termenelor și a modului de comunicare a actelor și adreselor în perioada 

derulării Protocolului; 

 Stabilirea datelor cu privire la achitarea celor două rate egale pentru punctul 5 din Actul 

adițional din care rezultă că se impune cu necesitate efectuarea unor expertize 

extrajudiciare în construcție și financiar contabile în vederea stabilirii corect a valorii 

prețului și necesarului bănesc pentru finalizarea construcției. 

Asociația noastră a convenit să pună în discuția Adunării Generale Anuale a 

Reprezentanților pe anul 2015 Actul Adițional transmis la 27.01.2015, act aprobat în ședința 

Consiliului Local din 29 ianuarie 2015 și transmis Prefecturii județului Vaslui pentru verificare 

asupra legalității și temeiniciei.  

Se remarcă din cele precizate până în acest moment faptul că asociația noastră, prin 

organele colective de conducere, a dat și dă dovadă de înțelegere, dorind stingerea pe cale 

amiabilă a diferendului, motiv pentru care supune dezbaterii Adunării Generale proiectul Actului 

Adițional aprobat la data de 29 ianuarie 2015 de Consiliul Local Bârlad. 

Cu privire la această situație, Adunarea Generală a Reprezentanților Membrilor asociației 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" urmează a se pronunța. 

 

Cuplu de pensionari, principalii beneficiari ai  

Centrului Rezidențial de Asistență și Îngrijire a Persoanelor Vârstnice Bârlad  
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ANEXA NR.1 

 

CONVENȚIE  

(Proiect propus de către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″) 

 
 Încheiat la data de ...................................., în ................................. exemplare 

   
 

  Noi, 

 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor  ″Elena Cuza″ Bârlad, cu sediul în Bârlad, 

strada Nicolae Iorga nr.7A, județul Vaslui, prin reprezentant legal – Președinte magistrat Nicolae 

Mihai 
 

 Consiliul Local Bârlad (Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului) cu sediul în 

Bârlad, strada 1 Decembrie nr.21, județul Vaslui, prin reprezentant legal, Primarul Municipiului 

Bârlad, ing. Constantin Constantinescu 
 

 Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu sediul în București, strada Dem I. 

Dobrescu nr.2-4 sector 1 reprezentată de ……………………… 
 

am consimțit la încheierea prezentei CONVENȚII, liber exprimate și neafectate de niciun viciu 

de consimțământ, fiind întru totul de acord cu cele convenite după cum urmează: 
 

1. În  urma negocierilor repetate și a ultimelor declarații publice făcute de către părțile 

implicate în prezenta convenție înțelegem să hotărâm de comun acord continuarea și finalizarea 

lucrărilor la obiectivul CENTRUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI ÎNGRIJIRE A 

PERSOANELOR VÂRSTNICE BÂRLAD - denumit în continuare – OBIECTIV – de către 

Consiliul Local Bârlad (UAT Bârlad) în colaborare cu Ministerul Muncii, Familiei și Protecției 

Sociale, acesta urmând să finanțeze această lucrare. 

2. Consiliul Local Bârlad (Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Bârlad) și 

Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale se obligă să finalizeze OBIECTIVUL în termen 

de 18 luni de la data semnării prezentei Convenții. 

3. În situația în care termenul stabilit la punctul 2 din Convenție nu este respectat Consiliul 

Local Bârlad (Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Bârlad) și Ministerul Muncii, 

Familiei și Protecției Sociale se obligă să plătească către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

Bârlad despăgubiri pentru fiecare zi întârziere (dobândă penalizatoare) egală cu dobânda legală 

aferentă sumei de 1.610.292 lei ce reprezintă aportul adus de către C.A.R.P. Bârlad la edificarea 

OBIECTIVULUI, calculate de la expirarea lor 18 luni și până la finalizarea OBIECTIVULUI. 

4. În termen de 30 de zile de la finalizarea lucrărilor la OBIECTIV, în termenul și condițiile 

prevăzute de punctul 2 din Convenție, Consiliul Local Bârlad (Unitatea Administrativ Teritorială 

a Municipiului Bârlad) și Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale se obligă să efectueze 

recepția finală sub sancțiunea plății de dobânzi penalizatoare calculate în termenii și condițiile de 

la punctul 3 din Convenție. 

5. În termen de 6 luni de la data încheierii procesului verbal de recepție finală Consiliul 

Local Bârlad (Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Bârlad) și Ministerul Muncii, 

Familiei și Protecției Sociale se obligă să achite către C.A.R.P. Bârlad suma de 1.610.292 lei ce 
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reprezintă aportul adus de către C.A.R.P. Bârlad la edificarea OBIECTIVULUI, precum și suma 

de 440.680 lei reprezentând contravaloarea terenului aferent OBIECTIVULUI în suprafață de 

2.717 mp., proprietate a C.A.R.P. Bârlad. 

6. Plata sumelor datorate, respectiv suma de 1.610.292 lei ce reprezintă aportul adus de 

către C.A.R.P. Bârlad la edificarea OBIECTIVULUI și suma de 440.680 lei reprezentând 

contravaloarea terenului aferent OBIECTIVULUI se va face în 2 rate egale după cum urmează: 

a) ........................................................................ 

b) ........................................................................ 

7. În termen de 10 zile de la plata ultimei rate, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

Bârlad se obligă să se prezinte la notarul public în vederea încheierii în formă autentică a actului 

juridic privind transmiterea dreptului de  proprietate asupra terenului în suprafață de 2.717,9 mp. 

aferent OBIECTIVULUI către Consiliul Local Bârlad (Unitatea Administrativ Teritorială a 

Municipiului Bârlad). 

8. Cumpărătorul terenului Consiliul Local Bârlad (Unitatea Administrativ Teritorială a 

Municipiului Bârlad), va fi cel cel care cu 5 zile înainte de termenul stabilit la punctul 7 va 

notifica în scris vânzătorului, prin una din modalitățile ce permite confirmarea de primire a 

actului, despre ora la care trebuie să fie prezent și Biroul Notarului Public la care urmează să se 

perfecteze vânzarea. Acesta din urmă se obligă să aibă asupra sa la data, ora și locația notificată 

toată documentația necesară transferului de proprietate asupra terenului. 

9. Toate sumele necesare transferului dreptului de proprietate pentru terenul proprietatea 

C.A.R.P. Bârlad vor fi suportate de către cumpărător, Consiliul Local Bârlad (Unitatea 

Administrativ Teritorială a Municipiului Bârlad). 

10. Nerespectarea prezentei Convenții și neîndeplinirea obligațiilor asumate privind 

finalizarea OBIECTIVULUI sau neplata sumei de 1.610.292 lei ce reprezintă aportul adus de 

către C.A.R.P. Bârlad la edificarea  OBIECTIVULUI și suma de 440.680 lei reprezentând 

contravaloarea terenului aferent OBIECTIVULUI în termenii și condițiile stabilite îndreptățesc 

părțile contractante la introducerea acțiunilor la instanțele de judecată competente material din 

raza Curții de Apel Iași  pentru recuperarea sumelor datorate, precum și a despăgubirilor 

(dobânzilor penalizatoare) sau alte litigii privind aplicarea prezentei Convenții. 

 

 

SEMNĂTURĂ, 

 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bârlad       

prin reprezentant legal – Președinte Nicolae Mihai  

 

Unitatea Administrativ Teritorială a Municipiului Bârlad 

prin reprezentant legal – Primarul Municipiului Bârlad ing. Constantin Constantinescu 

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

prin reprezentant legal 

  

 

 



 
27 

 

ANEXA NR.2.1. 

 
ACT ADIŢIONAL LA PROTOCOLUL DE COLABORARE  

NR. 22/23.07.2003 
 

(Proiect propus de către Consiliul Local Bârlad și aprobat de   

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ prin  

Hotărârea Consiliului Director din 15 ianuarie 2015) 
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ANEXA NR.2.2. 
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ANEXA NR.3 

 

ACT ADIŢIONAL LA PROTOCOLUL DE COLABORARE 

NR. 22/23.07.2003 
 

(Act adițional propus și adoptat de către Consiliul Local Bârlad în ședința din 

29.01.2015, act supus spre aprobare Adunării Generale a Reprezentanților membrilor 

C.A.R.P. ″Elena Cuza″ din 28.02.2015) 
 

 
Încheiat între:  

CONSILIUL LOCAL BÂRLAD, cu sediul în Bârlad, strada 1 Decembrie nr.21, 

județul Vaslui, reprezentat de Primarul municipiului Bârlad, ing. Constantin 

Constantinescu, în calitate de coordonator al proiectului şi 
 

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR BÂRLAD, cu sediul în 

Bârlad, str. Nicolae Iorga nr.7A, județul Vaslui, reprezentată legal prin Preşedinte, 

magistrat Nicolae Mihai, în calitate de partener, 

Părțile prezentului ACT ADIŢIONAL LA PROTOCOLUL DE COLABORARE 

nr. 22/23.07.2003, de comun acord au convenit modificarea Protocolului nr. 22/2003, după 

cum urmează:  

1. Coordonatorul proiectului va continua şi finaliza lucrările la obiectivul Centrul de 

Asistenţă Socială şi Îngrijire a Persoanelor Vârstnice din Bârlad - denumit în continuare 

OBIECTIV- în colaborare cu Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale. 

2. Consiliul Local Bârlad se obligă să finalizeze OBIECTIVUL în termen de 18 luni de la 

primirea finanţării din partea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, finanţare ce va fi 

adusă la cunoştinţa partenerului C.A.R.P. Bârlad, în scris, de fiecare dată, în termen de 3 

zile de la virarea sumelor. 

3. În situaţia în care, din culpa exclusivă a Consiliului Local municipal, nu a fost respectat 

termenul de 18 luni, stabilit la pct. 2 din Actul Adiţional, Consiliul Local Bârlad se 

obligă să plătească către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bârlad despăgubiri, 

pentru fiecare zi de întârziere (dobândă penalizatoare) egale cu dobânda legală aferentă 

sumei de 1.610.292 lei ce reprezintă aportul adus de către C.A.R.P. Bârlad la edificarea 

OBIECTIVULUI, sumă stabilită prin raportul de evaluare nr. 1/2013, întocmit de ing. 

Anton Costel, despăgubiri calculate de la expirarea celor 18 luni şi până la finalizarea 

OBIECTIVULUI.  

4. În termen de 6 luni de la data încheierii procesului verbal de recepţie finală (elaborat în 

termenul şi în conformitate cu dispoziţiile legale şi comunicat către PARTENER în 

termen de 3 zile de la semnarea lui) Consiliul Local Bârlad, se obligă să achite către 

C.A.R.P. Bârlad, suma de 1.610.292 lei (reprezentând aportul adus de C.A.R.P. Bârlad, 

la edificarea OBIECTIVULUI) ce urmează a fi confirmată printr-un raport de expertiză 

tehnico-contabilă, la care C.A.R.P. urmează să îşi numească un expert parte, precum şi 

suma de 440.680 lei, ce reprezintă contravaloarea terenului aferent OBIECTIVULUI, în 

suprafaţă de 2.717 mp. proprietate a C.A.R.P. Bârlad. 
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5. Consiliul local Bârlad se obligă să achite către C.A.R.P. Bârlad suma datorată în două 

rate egale după cum urmează: 

-1.025.486 lei, în termen de 5 zile de la comunicarea procesului verbal de recepţie; 

- diferenţa constatată prin raportul de expertiză se va achita în termen de maxim 6 luni 

de la plata primei tranşe.  

6. În termen de 5 zile de la plata ultimei rate, Consiliul Local Bârlad, se obligă să 

comunice în scris, către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bârlad notarul la care 

aceasta din urmă trebuie să se prezinte, în termen de 5 zile de la primirea notificării, în 

vederea încheierii, în formă autentică, actul privind transmiterea dreptului de proprietate 

asupra terenului în suprafaţă de 2.717,9 mp., aferent OBIECTIVULUI, către Consiliul 

Local Bârlad (U.A.T. Municipiului Bârlad ). 

7. Toate sumele necesare transferului dreptului de proprietate pentru terenul proprietatea 

C.A.R.P. Bârlad vor fi suportate de către cumpărător, Consiliul Local Bârlad. 

8. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Bârlad se obligă să rămână în parteneriat până 

la finalizarea lucrărilor OBIECTIVULUI - Centrul de Asistenţă Socială şi Îngrijire a 

Persoanelor Vârstnice din Bârlad, iar la finalizarea acestuia şi achitarea sumei prevăzute 

la pct. 4, PARTENERUL renunţă la orice drept asupra OBIECTIVULUI. 

9. Se abrogă orice dispoziţie contrară cu privire la dreptul de administrare a C.A.R.P.  

Bârlad asupra OBIECTIVULUI şi a primirii de către PARTENER a unui teren în 

suprafaţă de 10 ha pe durata funcţionării OBIECTIVULUI.   

10. Nerespectarea prezentului ACT ADIŢIONAL şi neîndeplinirea obligaţiilor asumate, în 

termenii şi condiţiile stabilite, îndreptăţesc părţile contractante la introducerea acţiunilor 

la instanţele de judecată competente pentru recuperarea sumelor datorate precum şi a 

despăgubirilor. 
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Persoane de bună credință ce au contribuit în anul 2014  

la protecția socială a membrilor 

Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad 
 

 

  În cadrul acestei secțiuni ne propunem a aminti contribuția persoanelor fizice sau 

juridice ce de-a lungul anului 2014 ne-au sprijinit fie material, fie intelectual în activitățile de 

protecție socială întreprinse sub egida Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza." 
 

  În acest sens, menționăm faptul că suma totală obținută din donații în anul 2014 este de 

290.553 lei la care au contribuit un număr de 1.700 persoane, din care 60 persoane juridice şi 

1.640 persoane fizice. 
 

  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.  
 

  Amintim totodată și contribuția unui număr de 929 persoane ce au ales să direcționeze 

2% din impozitul pe venit, sumă ce s-a ridicat în anul 2014 la cifra de 32.121 lei. 
 

  Tot aici, înscriem și ajutorul oferit de către firma S.C. Confecții S.A. Bârlad ce a acordat 

unui număr de 620 de persoane membre C.A.R.P. cămăși în valoare de 27.180 lei. 
 

  Menționăm aici și ajutoarele sub formă de donație recepționate de către Casă și 

direcționate către diferite cazuri umanitare, sociale. În anul 2014, s-au oferit astfel de ajutoare 

unui număr de 13 persoane, sprijin ce s-a ridicat la valoarea de 2.502 lei. 
   

  Nu putem uita nici entitățile juridice ce ne-au fost alături în anul 2014, oferindu-ne 

ajutorul lor în mod sincer și dezinteresat, 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 168 persoane ce au sprijinit 

manifestările dedicate aniversării a 116 ani de la înființare și a 60 de ani de la reorganizarea 

Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" ce au donat suma de 26.044 lei. 
 

  Redăm mai jos toate aceste persoane ce au fost alături de Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor "Elena Cuza" pe parcursul anului 2014, susținând demersurile întreprinse de către 

aceasta și adresăm pe această cale sincere mulțumiri și urări de sănătate și prosperitate. 
 

SC Algo SRL - Alba Iulia 

SC Alice & Cristi Farm SRL - Bucureşti 

SC AMC Vector SRL - Bârlad prin Hriscu Vlad Andrei 

SC An&An Consult – Grăjdeni prin Ciobanu Andrei  

SC Apcost SRL - Dragomireşti, judeţul Neamţ 

SC Bionativ SRL - Bucureşti 

SC Casa Auto SRL - Iaşi 

Catană I I - Arad 

CMI Doctor Ichim Laurenţia Adriana - Bârlad 

CMI Doctor Ivan Aura Andreea - Bârlad 

CMI Doctor Dornianu Rodica - Bârlad 

SC Confecţii SA - Bârlad 

SC Cormoran SRL - Vaslui prin Solomon Nicolae 

SC Cozelvimon SRL - Bârlad 

SC Crismih SRL - Bârlad prin Mihăilă Cristinel 

SC Crizantema SRL - Bârlad 

SC Dacia Plant SRL - Sebeş, judeţul Alba 

SC Damar General Trading - Bucureşti 
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SC Depal SRL - Sânbotin, judeţul Vâlcea 

SC Echo Plus SRL - Timişoara 

SC Electroinst Scînteie Bârlad prin Scînteie Cezar  

SC Energoconstruct SRL - Bârlad 

SC Fares Trading SRL - Orăştie, judeţul Hunedoara 

SC Gamisoft SRL - Bârlad prin Silion Gabi 

SC Geliman SRL - Piatra Neamţ 

SC General business system SRL - Bucureşti 

SC Gerocossen SRL - Bucureşti 

SC Good Days Therapy - Bucureşti 

SC Green Power Distribution SRL - Bucureşti 

SC Hofigal Export Import SA - Bucureşti 

SC Iris Company - Bârlad 

Kaufland România SCS - Vaslui 

SC Maralcom SRL - Bârlad 

SC Matias SRL - Oneşti, judeţul Bacău 

SC Mertecom SRL - Bârlad 

SC Metrorep SRL - Bârlad prin Roşu Ştefan 

MM Cerasus Distribution - Vânători, judeţul Galaţi 

SC Negocomis SRL - Bârlad prin Gîfu Gheorghe 

SC Nextel Invest SRL - Focşani prin Pancu Daniel 

SC Nutrimag biostore SRL - Tulcea 

SC Nys Experience SRL - Bucureşti 

SC Odelim SRL - Bârlad 

SC Oted Grup SA - Iaşi 

SC Ovisim comercial SRL - Bârlad 

PFA Doctor Cojocaru Lucian - Bârlad 

SC Pontica Investment SRL - Bucureşti 

Romaşc C Alexandru I.I. - Bârlad 

SC Romeuro Service - Iaşi 

SC Sano Vita SRL - Râmnicu Vâlcea 

SC Sermeto SRL - Bacău 

SC Soiaprodukt SRL - Arghireş, judeţul Sălaj 

SC Stingtor SRL - Bârlad 

SC Tiparul SRL - Bârlad prin Stoian Neculai 

SC Tis Farmaceutic SA - Bucureşti 

SC Tomis Ancuta 93 SRL - Bârlad 

SC Triton SRL - Iaşi prin Cocea Viorel 

SC Vanbet SRL - Sălcioara, judeţul Vaslui 

SC Vegis SRL - Braşov 

SC Verbo International SRL - Bucureşti 

SC Vertrantis SRL - Bârlad prin Rusu Mihaela 

SC Zoldvadasz Internaţional SRL - Belin, județ 

Covasna 

SC 3D Bioservsan SRL - Bârlad prin Cătănoiu Mugurel 

Alexandru Mioara - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Antofi Arina Geta - Sat Voineşti, Comuna Voineşti 

Antohi Romel - Sat Pogana, Comuna Pogana 

Apostol Alexandrina - Sat Tutova, Comuna Tutova 

Apostol Grigoriţă - Sat Tutova, Comuna Tutova 

Avarvari George - Sat Coroieşti, Comuna Coroieşti 

Bahrim Anca Nicoleta - Sat Raiu, Comuna Murgeni 

Barbu Tony - Bârlad 

Bădrăgan Ioan - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Bărbăscu Tanţa - Sat Hălăreşti, Comuna Iana 

Bâgu Laura - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Bejenaru Vrabie Sandu - Bârlad 

Bertea Ioan - Sat Ciocani, Comuna Ciocani 

Bizim Anica - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Bîgu Catinca - Sat Perieni, Comuna Perieni 

Bîrsan Luiza - Sat Voineşti, Comuna Voineşti 

Blănaru Maria Elena - Sat Măluşteni, Comuna 

Măluşteni 

Bogos Gina Anişoara - Sat Viişoara, Comuna Viişoara 

Boidache Cristinel Marius - Sat Hălăreşti, Comuna 

Iana 

Bolgar Cătălina -  Bârlad 

Bolgar Lucian -  Bârlad 

Boroş Dumitru -  Bârlad 

Bosnea Catinca - Sat Hălăreşti, Comuna Iana 

Bostaca Ionel - Sat Ghergheşti, Comuna Ghergheşti 

Budeanu Maria - Sat Ciocani, Comuna Ciocani 

Budeanu Silvia - Sat Ciocani, Comuna Ciocani 

Burghelea Mihaela - Bârlad 

Butnaru Florin - Sat Vadurile, Comuna Iana 

Butunoi Veronica - Bârlad 

Buţa Gena - Sat Blăgeşti, Comuna Blăgeşti 

Caloianu Gheorghe - Sat Iveşti, Comuna Iveşti 

Capră Dana Laura Rita -  Bârlad 

Carp Mihai - Bârlad 

Cavaleru Maricel - Sat Fălciu, Comuna Fălciu 

Călin Ioan - Sat Ghergheşti, Comuna Ghergheşti 

Căpraru Gheorghe - Sat Ghergheşti, Comuna 

Ghergheşti 

Căpraru Oana Diana - Sat Lunca, Comuna Ghergheşti 

Căpraru Viorel - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Cărăbăţ Elena Mădălina - Bârlad 

Cernat Romică - Sat Unţeşti, Comuna Bogdăneşti 

Chelaru Daniela Tiţa - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Chelaru Tatiana - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Chelaru Victoraş - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Chiriac Mitrița - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Chiriţă Maricica - Bârlad 

Chituţă Frosica -  Bârlad 

Cilibiu Laurenţiu - Bârlad 

Ciobîcă Paraschiva - Bârlad 

Ciobotaru Jănica - Oraşul Agigea, judeţul Constanţa 

Clime Ionel -  Bârlad 

Clisu Cristian Paul - Bârlad 

Codreanu Catinca - Sat Hălăreşti, Comuna Iana 

Codreanu Elena - Bârlad 

Codreanu Tatiana -  Bârlad 

Coman Maricica - Bârlad 

Comănescu Claudia -  Bârlad 
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Cozma Bogdan Ciprian - Bârlad 

Cozma Constanţa Magdalena - Medic Bârlad 

Cozma Cristian Cătălin - Bârlad 

Cozma Ingrid Daniela - Bârlad 

Creangă Ion - Sat Iana, Comuna Iana 

Creangă Nicolae - Satul Şuletea, Comuna Şuletea 

Croitoru Aristotel Corneliu - Bârlad 

Damian Costică - Sat Epureni, Comuna Epureni 

Damian Felicia - Sat Epureni, Comuna Epureni 

Dima Dumitru - Bârlad 

Dima Elena -  Bârlad 

Dobrea Rodica - Bârlad 

Dobrin Fănica -  Bârlad 

Dobrin Ioan - Bârlad 

Dobrin Mihai - Sat Ciocani, Comuna Ciocani 

Dominte Adrian - Oraşul Huşi, Judeţul Vaslui 

Dominteanu Dana - Sat Voineşti, Comuna Voineşti 

Dulgheru Catinca - Sat Alexandru Vlahuţă, Com Al 

Vlahuţă 

Dulgheru Mitriţa - Sat Alexandru Vlahuţă, Com Al 

Vlahuţă 

Dumitraşcu Catrina - Sat Hălăreşti, Comuna Iana 

Dumitraşcu Dumitru - Bârlad 

Dumitraşcu Edith Mirela -  Bârlad 

Dumitraşcu Gheorghe - Bârlad 

Dumitraşcu Nicu - Oraşul Huşi, Judeţul Vaslui 

Dumitriu Silvia - Bârlad 

Enache Roxana -  Bârlad 

Enache Silviu Aurelian - Bârlad 

Enea Cătălin - Bârlad 

Filip Paulina - Bârlad 

Filip Stelian -  Bârlad 

Filiuţă Ileana - Sat Măluşteni, Comuna Măluşteni 

Fitcal Mircea -  Bârlad 

Fitcal Silvia -  Bârlad 

Florea Elena - Bârlad 

Florea Maria - Sat Perieni, Comuna Perieni 

Florea Maria Elena - Bârlad 

Gavrilă Ionuţ Constantin - Preot Comuna Fruntişeni 

Gavrilă Mariana - Bârlad 

Gavrilă Mirela - Sat Fruntişeni, Comuna Fruntişeni 

Gheorghiu Cătălin - Bârlad 

Gherghescu Laurenţiu - Bârlad 

Ghiur Ecaterina - Sat Vinderei, Comuna Vinderei 

Ghiur Leonard - Sat Vinderei, Comuna Vinderei 

Ghiur Mădălina - Sat Vinderei, Comuna Vinderei 

Ghiur Radu - Sat Vinderei, Comuna Vinderei 

Gîfu Maricel - Primar Comuna Pogana 

Gociu Eugen - Sat Ciocani, Comuna Ciocani 

Grădinaru Mihai - Bârlad 

Grădinaru Mona Larisa - Bârlad 

Grădinaru Rareş Ştefan - Bârlad 

Grigoraş Florin - Oraşul Murgeni,  

Grigoraş Neti - Oraşul Murgeni 

Grigore Doiniţa - Sat Banca, Comuna Banca 

Gudulea Aurel -  Bârlad 

Guţu Maria -  Bârlad 

Hazu Gheorghe - Bârlad 

Helgiu Alina Eugenia - Bârlad 

Hobjilă Aurel -  Bârlad 

Hozu Lenuţa - Sat Perieni, Comuna Perieni 

Hriscu Cristina Mihaela -  Bârlad 

Hriscu Vlad Andrei - Bârlad 

Hrişcă Gabriela - Bârlad 

Huştiu Mariana - Bârlad 

Huzum Daniela - Sat Fălciu, Comuna Fălciu 

Ibănescu Nixon Neculai -  Primar Comuna Ghergheşti 

Iftimie Lenuţa - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Iftimie Virginiea -  Bârlad 

Ilie Mihaela - Sat Băcani, Comuna Băcani 

Iorgu Mihaela - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Irimescu Ioan - Bârlad 

Irimia Mihai - Ghergheşti 

Istrate Angela - Sat Hălăreşti, Comuna Iana 

Istrate Dorel - Sat Lunca, Comuna Ghergheşti 

Istrate Vasile - Sat Hălăreşti, Comuna Iana 

Ivan Adriana - Sat Zorleni, Comuna Zorleni 

Ivan Veronel - Sat Simila, Comuna Zorleni 

Ivaşc Gheorghe - Sat Iana, Comuna Iana 

Leu Irina -  Bârlad 

Lică Ion - Sat Tomeşti, Comuna Pogana 

Linguraru Jenică - Sat Fălciu, Comuna Fălciu 

Lipşa Viorel -  Bârlad 

Lovin Alexandra - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Lovin Catinca - Sat Hălăreşti, Comuna Iana 

Lovin Gheorghi - Sat Hălăreşti, Comuna Iana 

Macovei Maria - Sat Ciocani, Comuna Ciocani 

Macsim Gabriela -  Bârlad 

Marin Alexandru -  Bârlad 

Matei Constantin - Primar Comuna Băcani 

Maxim Mihaela -  Bârlad 

Micu Claudiu Eugen - Bârlad 

Mihai Andrei Nicolae -  Bârlad 

Mihai Lenuţa -  Bârlad 

Mihai Maria - Bârlad 

Mihai Nicolaie - Bârlad 

Mocanu Marieta - Zorleni 

Moisuc Maria -  Bârlad 

Moraru Costel - Primar Comuna Puieşti 

Munteanu Ionel - Primar Comuna Ciocani 

Munteanu Luminiţa -  Bârlad 

Muntianu Maria -  Bârlad 

Năstase Claudiu - Sat Ciocani, Comuna Ciocani 

Năstase Traian - Sat Iveşti, Comuna Iveşti 



 
35 

 

Neagu Dorel - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Nechita Ioan -  Bârlad 

Nedelcu Radu - Bârlad 

Neniţa Andreea Ani - Bârlad 

Neniţa Petru Sorinel -  Bârlad 

Nestor Gabi -  Bârlad 

Nica Daniel - Sat Roşieşti, Comuna Roşieşti 

Nica Maria - Sat Roşieşti, Comuna Roşieşti 

Nistor Dumitru - Bârlad 

Nistor Paraschiva - Sat Siliştea, Comuna Iana 

Parfene Constantin - Sat Şuletea, Comuna Şuletea 

Parfene Ioana - Sat Şuletea, Comuna Şuletea 

Patrichi Loredana Elena - Bârlad 

Pavel Livia -  Bârlad 

Păvălaşc Viorel - Sat Bogdăneşti, Comuna Bogdăneşti 

Perju Sebastian - Bârlad 

Petrea Claudiu -  Bârlad 

Petrea Virginica - Sat Perieni, Comuna Perieni 

Pintilie Raluca Elena - Zorleni 

Pîslaru Camelia Georgiana - Griviţa 

Popescu Eugen Florinel - Bârlad 

Potîrniche Daniela Elena -  Bârlad 

Potîrniche Mărioara - Sat Ghidigeni, Com Ghidigeni, 

Jud Galaţi 

Potîrniche Virgil -  Bârlad 

Prisecaru Vasile -  Bârlad 

Prisecaru Victoraş - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Pruteanu Liliana - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Purcariu Paraschiva - Sat Fălciu, Comuna Fălciu 

Radu Eugen - Sat Puieşti, Comuna Puieşti 

Rădescu Liviu - Bârlad 

Răşcanu Carmen Mihaela - Bârlad 

Râncu Liviu Adrian - Bârlad 

Rîncu Georgeta - Bârlad 

Rîpan Adriana - Bârlad 

Rîpan Rodica - Bârlad 

Rîpan Sorin - Bârlad 

Roibu Veronica - Bârlad 

Romaşc Nelu - Sat Voineşti, Comuna Voineşti 

Roşca Vasile -  Primar Comuna Perieni 

Rusu Mihai - Sat Ghergheşti, Comuna Ghergheşti 

Scripcaru Ion - Sat Iana, Comuna Iana 

Staş Ioan -  Bârlad 

Stavarachi Ghe - Sat Siliştea, Comuna Iana 

Stoica Adrian - Sat Bădeana, Comuna Tutova 

Stoica Dorina -  Bârlad 

Stoica Lucian - Sat Zorleni, Comuna Zorleni 

Stupurac Maria -  Bârlad 

Surugiu Paul (Fuego) - Comuna Snagov, judeţul Ilfov 

Şiberescu Tincuţa -  Bârlad 

Şiberescu Viorel - Bârlad 

Şopalcă Marian - Bârlad 

Ştefănică Teofil -  Preot Bârlad 

Talpă Aurica - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Talpă Milica - Sat Popeni, Comuna Zorleni 

Talpău Marieta - Bârlad 

Tănase Veruţa -  Bârlad 

Teodoru Tudoriţa Daniela - Bârlad 

Toma Mihaela -  Bârlad 

Torcescu Ştefan -  Bârlad 

Totolici Ionuţ Adrian - Primar Comuna Iana 

Tudoraşcu Paula Andreea - Sat Zorleni, Comuna 

Zorleni 

Tufaru Mihaela Loredana - Bârlad 

Ţurcanu Gina - Sat Pogana, Comuna Pogana 

Ţurcanu Lenuţa - Popeni, Comuna Zorleni 

Ţurcanu Nicu - Sat Pogana, Comuna Pogana 

Varga Cristian - Comuna Gheorghe Doja, judeţul 

Bacău 

Vartolomei Sergiu - Bârlad 

Vasilache Irina - Bârlad 

Vătămanu Aurica - Sat Recea, Comuna Iana 

Vizinteanu Ştefan - Urlaţi, judeţul Prahova 

Vrabie Mihaela - Epureni 

131 membri CAR prin Pavel Livia 

50 membri Sucursala Băcani prin Ilie Mihaela 

50 membri Sucursala Viişoara prin Bogos Gina 

Anişoara 

30 membri Sucursala Iana prin Totolici Alina Mihaela 

29 membri Sucursala Coroieşti prin Zanet Rodica 

25 membri Sucursala Banca prin Grigore Doiniţa 

20 membri CAR prin Lazăr Larisa 

18 membri CARP prin Potîrniche Daniela Elena 

2 membri CARP prin Chituţă Frosica 

2 anonimi 
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Activitatea cultural – artistică desfășurată sub egida 

Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" 
 

 

Revista ″Viața noastră″ 

                             - o publicație cu și despre pensionari - 
 

Reamintim faptul că misiunea unei asociații de tip C.A.R.P. nu este doar una ce ține 

de aspectele pecuniare ale vieții, ba dimpotrivă aceste societăți de întrajutorare mutuală se 

preocupă și de spiritul și sufletul pensionarilor. În acest sens, sunt organizate diferite 

activități cu caracter social, cultural, precum conferințe, simpozioane pe teme dintre cele 

mai diverse, din domenii ca istorie, religie, literatură, muzică, etc. cercuri de pictură, 

ecologie, informatică, acțiuni ce înlesnesc socializarea, fiind în parte realizate de către 

vârstnici pentru vârstnici. Prin astfel de manifestări se apreciază că sentimentul de 

singurătate și marginalizare resimțit adeseori de către aceștia din urmă este înlăturat dacă nu 

în totalitate, cel puțin în parte. 

Călăuziți de motto-ul ″A îmbătrâni este un privilegiu, a îmbătrâni frumos e o 

artă!″ conducerea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ se raliază 

misiunii apostolice pe care orice asociație de tip C.A.R.P. și-a asumat-o, și anume: 

organizarea de activități social-culturale menite a le induce vârstnicilor sentimentul de 

implicare în viața comunității în care își duc traiul zilnic pentru a nu se simți singuri și 

marginalizați. 

În acest spirit, membrilor Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ li 

se oferă posibilitatea de a împărtăși din experiența lor de viață, de a își așterne gândurile în 

paginile unei publicații trimestriale sugestiv intitulată ″Viața noastră.″  

De altfel, primul număr al revistei a văzut lumina tiparului în anul 2004, din 

inițiativa președintelui de atunci al Casei, Gheorghe Tănase. A urmat o perioadă de 

prefaceri și căutări, timp în care revista a fost pregătită pentru momentul reîntâlnirii cu 

cititorii săi, eveniment ce a avut loc în anul 2010, când prin Hotărârea nr.209 din 24 

septembrie, Consiliul Director în frunte cu președintele Nicolaie Mihai  au decis reeditarea 

sa. De atunci și până în prezent au trecut mai bine de 10 ani, timp în care au fost editate 18 

numere. 

Precizăm de asemenea, faptul că revista ″Viața noastră″ e o publicație cu și despre 

pensionari, e spațiul destinat preocupărilor lor dintre cele mai diverse, în paginile căreia 

descoperim printre altele aspecte de istorie locală, evocări ale unor personalități bârlădene 

din diferite domenii: istorie, literatură, muzică, pictură, etc., informații utile, sfaturi 

medicale.  

Patronată de un inimos colectiv de redacție format din  prof. Serghei Coloșenco, prof. 

Gruia Novac, magistrat pensionar Mihai Nicolaie, specialist în afaceri europene Teodora 

Elena Zaldea, prof. Petruș Andrei, prof. Gheorghe Gherghe, tehnoredactor Bogdan Artene , 

revista e și spațiul din care pensionarii află ultimele realizări ale Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ″Elena Cuza.″ 

Totodată, revista beneficiază și de aportul unui număr tot mai mare de colaboratori, 

dintre care îi amintim pe: prof. Maria Marin, prof. Ecaterina Teletin, prof. Livia Andrei, 

comisar șef Vasile Chelaru, prof. Nicolae Ghețău, prof. Ghiță Cristian, prof. Mihai Luca, 
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prof. Lucia Munteanu, colonel (r) Ioan Staș, Dumitru Olaru, Iftene Cioriciu, prof. Gheorghe 

Clapa, doctor Iorgu Gălățeanu, Valentin Roșca, prof. Ritta Mintiade, specialist în 

kinetoterapie Daniela Teodoru, Teodora Gabriela Spânu, Samoilă Chiriac, muzeograf 

Nicoleta Arnăutu, muzeograf Alina Butnaru, învățător Victoria Rudi, Dorina Stoica, prof. 

Virgil Vesel.  

Grație dăruirii și competenței colectivului de redacție, respectiv colaboratorilor, 

revista ″Viața noastră″ a sporit nu numai ca număr de pagini, ci și în calitatea materialelor 

prezentate, aspecte ce de altfel au oferit un plus de valoare acestei publicații ce a depășit de 

mult granițele județului nostru.  
 

 

 

 

 

Președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza"  Bârlad, 

 magistrat pensionar Nicolaie Mihai 

 prezentând nr.16 al revistei "Viața noastră," 29 august 2014  
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Simpozioane, conferințe, dezbateri 
 

Totodată, precizăm faptul că activitatea culturală desfășurată sub egida Casei de 

Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ nu se rezumă doar la paginile revistei ″Viața 

noastră.″ Ba dimpotrivă, Casa și-a făcut un obicei din a oferi pensionarilor prilejul de a 

demonstra că, în ciuda greutăților zilnice, a stării de sănătate precare, ei se mai pot îngriji și 

de aspectele plăcute ale vieții, se mai pot gândi la noi modalități de înfrumusețare a lumii în 

care trăiesc. În acest sens, aproape lunar în sala de conferințe a Casei, purtând numele 

domnitorului Alexandru Ioan Cuza, sunt organizate diferite simpozioane, conferințe pe teme 

dintre cele mai diverse. 
 

În rândurile următoare, propunem înspre exemplificare simpozioanele, conferințele 

și dezbaterile organizate de către C.A.R.P. ″Elena Cuza″ pe parcursul anului 2014: 

 14 ianuarie, Conferința ″Eminescu – între realitate și mit″ susținută de către 

profesor Gabriela Cotae, manifestare prilejuită de împlinirea a 164 de ani de la 

nașterea poetului Mihai Eminescu; 

 23 ianuarie, Conferința ″Alexandru Ioan Cuza și Bârladul,″ eveniment organizat 

cu ocazia Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie 1859. Conferențiar – profesor 

Ramona Chițiga; 

 27 martie, Simpozionul ″Sensibilitate și candoare,″ în cadrul căruia profesor Lucia 

Munteanu a evocat personalitatea poetei Elena Farago, respectiv a scriitorului 

Constantin Chiriță; 

 29 aprilie, Conferința "Nicolae Tonitza -  pictorul copilăriei" susținută de către 

profesor Ghiță Cristian, urmată de lansarea de carte a profesorului Petruș Andrei - 

"Într-un crâng de neuitări;" 

  27 mai, Simpozionul ″Înălțarea Domnului la Cer. Slavă Omului. Slavă Eroilor″  

organizat cu prilejul Zilei Eroilor și prezentat de către prof. Maria Marin, preot 

Nicolae Negru și magistrat pensionar Nicolaie Mihai;  

 28 mai, Conferința ″Alexandru Philippide, lingvist român de origine bârlădeană ,″ 

susținută de către profesor Mihai Luca în care au fost evocate aspecte ale 

personalității celebrului scriitor; 

 8 iunie, lansarea numărului 15 al revistei ″Viața noastră″ în prezentarea domnului 

președinte Nicolaie Mihai; 

 29 august, Conferința ″Mărită Doamnă, Limba românească!″ manifestare cu 

prilejul Zilei Limbii Române, susținută de către profesor Petruș Andrei, urmată de 

lansarea numărului 16 al revistei ″Viața noastră″ în prezentarea profesorului 

Gheorghe Gherghe; 

 23 octombrie, Conferința ″Eroii nu ne părăsesc nicicând,″ eveniment dedicat zilei 

Armatei Române. Conferențiar – prof. Petruș Andrei, urmată de lansarea volumului 

″Puterea justiției″ aparținând lui Marinel Gâlcă, comisar adjunct al Poliției 

Municipiului Bârlad; 

 11 noiembrie, Conferința realizată în colaborare cu Primăria Municipiului Bârlad  

având ca teme de dezbatere ″Rolul C.A.R.P.-urilor și a Primăriilor în realizarea 

protecției sociale a pensionarilor și a persoanelor vârstnice;″ ″Politici de 

incluziune socială a persoanelor vârstnice și a pensionarilor,″  unde au luat 

cuvântul prof. Lucia Munteanu, Alexandru Porumb - președintele Asociației 

Persoanelor Vârstnice din județul Vaslui, specialist în afaceri europene Teodora 
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Elena Zaldea, Cristina Brojban -director Direcția de Asistență Socială, Primăria 

Bârlad, senator Gabriela Crețu, deputat Adrian Solomon și primarul municipiului 

Bârlad - Constantin Constantinescu; 

 24 noiembrie, Conferințele unde au fost evocate figurile lui N.D. Cocea de către 

prof. Mihai Luca și a lui Ioan Iancu Codrescu de către prof. Petruș Andrei, urmate 

de dezbaterea ″De ce iubesc bărbații?,″ dar și de Conferința dedicată poetului 

Simion Bogdănescu – ″Guvernatorul poeziei;″ 

 28 noiembrie, Conferința organizată cu prilejul Zilei Naționale a României - ″Nu 

uita că ești român!″ 

 18 decembrie, lansarea CD-ului cu povești al Mihaelei Niculescu Costache, cu 

ocazia Sărbătorilor de iarnă; 

 21 decembrie, lansarea numărului 18 al revistei ″Viața noastră″ în prezentarea 

profesorului Petruș Andrei. 
 

 În galeria manifestărilor cultural-artistice artistice desfășurate în anul 2014 sub 

auspiciile Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad se înscriu și: 

 7 septembrie, vizita întreprinsă de membrii Asociației de pensionari ai orașului 

Vergeze, Franța la sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza." Acest 

eveniment a făcut parte din seria schimburilor de experiență pe care orașul nostru le 

realizează în parteneriat cu orașul Vergeze, cu care de altfel este înfrățit; 

 6 octombrie, aniversarea a 10 de ani de la apariția primului număr al revistei "Viața 

noastră;" 

 7 octombrie, Simpozionul "Casele de Ajutor Reciproc a Pensionarilor și protecția 

socială," unde au fost vernisate expozițiile: "Interferențe artistice" – expoziție de 

sculptură și grafică sub semnătura sculptorului Liviu Brezeanu din orașul Pucioasa, 

Dâmbovița și expoziția "Metafora artistică ca imagine a lumii" – aparținând artiștilor 

locali Romeo Antonio Pălie și Ovidiu Cucu, ambii membri ai Uniunii Artiștilor Plastici 

din România. 
 

Se impune a aminti aici și faptul că cu ocazia aniversării a 116 ani de la înființare și 

a 60 de ani de la reorganizarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" 

prin grija președintelui Nicolaie Mihai, sprijinit de un puternic Consiliu Director a fost 

publicată și o Monografie purtând semnătura sa și a profesorului Gheorghe Gherghe. Și tot 

aici, în cadrul manifestărilor dedicate aniversării Casei, a fost sfințită o troiță în incinta 

sediului Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad, ce s -a realizat și cu 

sprijinul unui număr de 537 persoane ce au donat suma de 55.291 lei, a fost stabilit un 

drapel, iar data de 24 ianuarie a fost declarată drept ziua aniversară a Casei, deziderate la 

care antecesorii doar năzuiau. 
 

Menționăm de asemenea, faptul că în Bârlad, în speță la Casa de Ajutor Recip roc a 

Pensionarilor "Elena Cuza" s-a împământenit bunul obicei de a fi sărbătorită Nunta de Aur, 

prilej cu care sunt omagiate cuplurile care și-au unit destinele în urmă cu cinci decenii. În 

anul 2014, spre exemplu au fost sărbătorite, un număr de 85 de cupluri din municipiul 

Bârlad, dar și din satele unde Casa deține sucursale. (spre exemplu la Ivești – 17 august; 

Ciocani – 8 septembrie; Puiești și Băcani – 21 septembrie; Murgeni – 27 octombrie; 

Fruntișeni – 8 noiembrie; Pogana unde au fost sărbătorite cupluri atât din Pogana cât și din 

Bogdănești, Grivița, Iana și Perieni) Precizăm totodată, faptul că fiecare familie a 

beneficiat din partea Casei și de un ajutor în valoare de 50 lei. 
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 O altă activitate ce s-a încetățenit în tradiția Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

″Elena Cuza″ o constituie sărbătorirea persoanelor ajunse la vârsta de 100 ani. În acest mod, 

Casa își manifestă respectul și prețuirea față de persoanele în vârstă care cu experiența lor de 

viață constituie adevărate modele pentru tinerele generații. 

 În anul 2014, asociația noastră a celebrat 3 persoane ajunse la vârsta de 100 ani, și anume 

pe: Ștefan Malanca din Bârlad, Anica Năsui din comuna Șuletea și Gheorghe Negară din 

Murgeni. Aceștia au primit din partea Casei câte un ajutor nerambursabil în valoare de 150 lei. 

 

 

 

Membri C.A.R.P.  "Elena Cuza " Bârlad audiind  

Conferința dedicată Zilei Limbii Române, 29 august 2014 
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Spectacole, manifestări artistice 
 

Pe lângă toate aceste activități cu caracter cultural desfășurate de regulă în sala de 

conferințe a C.A.R.P. ″Elena Cuza,″ Consiliul Director împreună cu președintele 

Nicolaie Mihai organizează și spectacole de poezie, muzică și dans, menite să aducă 

bucurie și speranță în sufletele bunicilor noștri.  
 

 1 martie, Spectacolul ″Eternele renașteri″ dedicat Zilelor de 1 și 8 martie, cu 

participarea corului ″Crizantema,″ a formației de dansuri a Ansamblului folcloric 

″Rapsozii Iveștiului,″ a grupului de dansuri ″Zori de zi″ a Primăriei Zorleni, a 

Valericăi Pruteanu, a lui Mihai Gheciu, a orchestrei Ansamblului folcloric 

″Rapsozii Iveștiului,″ a corului ″Eleison,″ a ansamblului de dansuri ″Hora,″ și 

alții; 

  16 martie, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ i-a invitat pe 

vârstnici la piesa de teatru ″Investiția″ în interpretarea actorilor Teatrului ″Victor 

Ion Popa;″ 

 26 martie, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ a oferit bilete 

pentru spectacolul Fuego - ″Serenadă pentru Dan Spătaru;″ 

 6 aprilie, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ a poft it 

persoanele de vârsta a treia la spectacolul ″Lecția″ în interpretarea lui Tudor 

Gheorghe; 

 12 aprilie, Spectacolul de muzică psaltică și corală ″Așteptând învierea lui Hristos 

... așteptăm învierea noastră,″ manifestare dedicată sărbătorilor pascale. Dintre 

reprezentații amintim: corul ″Crizantema,″ grupul ″Voioșii″ Fedești, grupul 

folcloric ″Rapsozii Iveștilor,″ grupul coral ortodox ″Eleison,″ corul ″Axios″ al 

cântăreților Protopopiatului Bârlad, corul ″Anastasis″ al Parohiei ″Învierea 

Domnului″ și ″Sfânta Ecaterina″ Bârlad; 

 16 mai, Spectacolul Fuego - ″Testament,″ un omagiu adus poetului Grigore Vieru; 

 22 mai, Spectacolul "Copilărie, floare de lumină" desfășurat în incinta Cercului 

Militar Bârlad, evenimentul constituind un omagiu adus Zilei Internaționa le a 

Copilului – 1 iunie. Totodată, evenimentul s-a înscris în ciclul manifestărilor 

dedicate Zilelor culturale ale Bârladului; 

 15 iunie, piesa de teatru "O noapte furtunoasă" de Ion Luca Caragiale în 

interpretarea actorilor Teatrului "Victor Ion Popa" a fost propunerea 

C.A.R.P."Elena Cuza" pentru o seară toridă de vară;  

 18 septembrie, Spectacolul ″Cu grijă pentru copii″ organizat în colaborare cu 

Asociația R.A.D.U. – Umanitară a Bolilor Rare Bacău și Casa de cultură a 

Sindicatelor ″George Tutoveanu″ Bârlad, cu participarea interpreților Maria 

Ciobanu, Ștefania Rareș, Viorica Macovei, Silvia Ene, Mitrița Velicu și alții;  

 27 septembrie, Spectacolul ″Armonii de toamnă,″ manifestare organizată cu 

ocazia aniversării a 116 ani de la înființare și a 60 de ani de la reorganizarea 

C.A.R.P. ″Elena Cuza″ susținut de  Grupului Oliver;  

 8 octombrie, Spectacolul literar artistic, coregrafic și muzical  ″Simfonia toamnei″ 

dedicat Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și a aniversării a 116 ani de la 

înființare și a 60 de la reorganizarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

″Elena Cuza.″ Dintre participanți amintim: corul ″Crizantema,″ ansamblul 

″Răzeșii″ Pogonești, ansamblul ″Voioșii″ Fedești, ansamblul de dansuri ″Hora,″ 
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Dragoș Tufă, Petruș Andrei, Mihai Gheciu, Ioan Staș, Iftene Cioriciu, Dumitru 

Olaru și alții; 

 13 decembrie, Spectacolul ″Crăciunu′ nostru-i românesc!″ susținut de Fuego; 

 16 decembrie, Spectacolul de colinde în interpretarea lui Cristian Pomohaci, a 

grupului folcloric ″Vălenașii″ Republica Moldova, a grupului ″Oliver″ și alții; 

 20 decembrie, Spectacolul literar artistic, coregrafic și muzical dedicat 

sărbătorilor de iarnă ″Colinde, colinde ... Poezia obiceiurilor de iarnă,″  cu 

participarea profesorilor Gruia Novac, Petruș Andrei, Iftene Cioriciu, Dragoș 

Tufă, George Forcos Palade, Florentina Albu, corului ″Crizantema,″ a grupului 

″Hai - hui″ și alții. Spectacolul a constituit un regal folcloric, amintindu-ne de 

importanța păstrării portului și tradițiilor românești (aici menționăm plugușoarele 

prezentate de elevi din satul Măscurei, comuna Pogana sau de vălăret înfățișat 

publicului spectator de copii din Florești, comuna Alexandru Vlahuță) 

 

 

Corul ″Crizantema″ al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad  
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Activități cu caracter sportiv 
 

De asemenea, pentru că sănătatea e bunul cel mai de preț al omului, Casa de 

Ajutor Reciproc ″Elena Cuza″ organizează anual competiții cu caracter sportiv, prin care 

îndeamnă pensionarii la mișcare și la adoptarea unui stil de viață sănătos. Astfel, 

 între 24 – 28 februarie, s-au organizat competițiile de șah și tenis de masă 

dedicate zilelor de 1 și 8 martie, sub coordonarea profesorilor Alexandru Miron 

(șah) și Bogdan Sorin Jora (tenis de masă);  

 15 martie, s-a desfășurat Crosul Mărțișorului sub atenta supraveghere a 

profesorilor Lucian Bolgar și Alexandru Miron;  

 2 – 6 iunie, a avut loc ediția a II-a a concursului ″Tinere vlăstare″ la șah și tenis 

de masă. Competiția a fost dedicată Zilei Internaționale a Copilului și s-a realizat 

în coordonarea profesorilor Alexandru Miron și Bogdan Sorin Jora;  

 8 iunie, Crosul ″Tinere vlăstare″ ajuns la ediția a II-a sub îndrumarea 

profesorului Lucian Bolgar; 

 27 septembrie, s-a organizat Concursul de cros dedicat Zilei Mondiale a Inimii, 

dar și aniversării Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza,″ 

manifestare realizată de către profesorii Lucian Bolgar și Alexandru Miron;  

 29 septembrie – 3 octombrie, Competițiile de șah și tenis de masă dedicate Zilei 

Mondiale a Inimii, dar și aniversării Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

″Elena Cuza;″ 

 11 noiembrie, 15 noiembrie, întâlniri cu cardiologul Constantin Cristian Erena, 

doctor în medicină, profesor universitar la U.M.F. București, medic primar boli 

interne Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București; 

 29 noiembrie, Crosul dedicat Zilei Naționale a României; 

 2 – 5 decembrie, Competițiile de șah și tenis de masă dedicate Zilei Naționale a 

României; 

 15 -19 decembrie, Competițiile de șah și tenis de masă cu ocazia Sărbătorilor de 

iarnă. 

Așa cum s-a putut observa din rândurile de mai sus, organizarea unor astfel de 

întreceri sportive a devenit o tradiție, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena 

Cuza″ invitând în fiecare an, cu ocazia fie a Sărbătorilor de iarnă, a celor pascale, a 

Zilelor Casei sau a Zilei Naționale a României, pensionarii și tinerii (pentru aceștia se 

organizează din anul 2013 competiția ″Tinere vlăstare″ la cros, șah și tenis de masă) la 

sport și mișcare în aer liber.   
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Contribuții ale membrilor  

Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″  

la actul de cultură desfășurat în municipiul Bârlad 
 

Cele afirmate pe parcursul acestor rânduri ne relevă o activitate culturală 

prodigioasă, intensă întreprinsă de către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena 

Cuza″ pe parcursul anului 2014. Se observă, totodată și grija pe care Casa o poartă 

persoanelor de vârsta a treia, de la a nu le lipsi nimic din cele necesare unui trai decent și 

până la a avea grijă de sufletele lor. 

Se impune a mai preciza faptul că o astfel de activitate culturală desfășurată de 

către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ se înscrie într -un circuit 

lărgit al manifestărilor culturale ce au loc în municipiul Bârlad.  

De altfel, Bârladul, considerat cândva centru cultural al Moldovei de Jos, este un 

oraș ce păstrează încă emulația de odinioară ce-l făcea atrăgător printre oamenii de 

cultură ai patriei. Bârladul, vechi târg moldav, reprezintă un nume și o așezare cu adânci 

rezonanțe în istoria poporului nostru, e orașul ce a rămas întipărit în negura vremii ca 

locul de baștină a unor personalități ca Alexandru Ioan Cuza, Alexandru Vlahuță, Victor 

Ion Popa, Nicolae Tonitza, George Tutoveanu, Gala Galaction, Constantin Chiriță, 

Marcel Guguianu, Ion Hobana, Gheorghe Gheorghiu Dej și alții ce din rațiuni de spațiu 

nu au fost menționați aici.  

Precizăm totodată faptul că de activitatea culturală intensă de care beneficiază 

orașul nostru se îngrijesc principalele instituții de profil, ca Muzeul ″Vasile Pârvan,″ 

Teatrul ″Victor Ion Popa,″ Biblioteca ″Stroe S. Belloescu,″ Centrul ″Mihai 

Eminescu,″ Galeriile ″Nicolae Tonitza,″ Casa de Cultură a Sindicatelor ″George 

Tutoveanu.″  

Și anul 2014 a fost unul bogat în evenimente culturale, unde și membrii, 

colaboratorii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" și-au adus aportul, 

și aici se impune a-i aminti: pe profesorul Serghei Coloșenco ce cu iubirea sa pentru 

litere editează revistele "Academia Bârlădeană," "Labirint," "Viața noastră," dar și 

numeroasele plachete rebusistice dedicate diferitelor personalități ale culturii românești 

cu care ne-a obișnuit de atâția ani. Nu putem uita nici contribuția profesorilor Gruia 

Novac, Petruș Andrei, la propășirea literaturii române, în acest sens, profesorul Petruș 

Andrei obișnuindu-ne cu volumele sale de versuri, iar profesorul Gruia Novac cu 

aprecierile critice destinate fiecărei noi apariții editoriale. Tot aici, amintim și contribuția 

poetei Dorina Stoica, a lui Iftene Cioriciu, Simion Bogdănescu sau Dumitru Olaru , ce 

ne încântă de fiecare dată cu versurilor lor.  
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Strategia și obiectivele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 

″Elena Cuza″ pentru anul 2015 
 

 Consiliul Director își propune ca la sfârșitul anului 2015 asociația noastră să numere 

minim 33.000 de membri; 

 Construirea clădirii administrative la sucursala Ivești; 

 Construirea clădirii administrative la sucursala Perieni; 

 Reparația și modernizarea spațiului destinat magazinului de produse alimentare la 

sediul din Bârlad; 

 Schimbare acoperiș clădire administrativă sucursala Șuletea + realizare copertină 

protecție împotriva ploii;  

 Reparația acoperișului clădirii administrative de la sucursala Pogana; 

 Reparația acoperișului și reamenajarea spațiului clădirii administrative de la 

sucursala Alexandru Vlahuță, conform dispozițiilor legale în vigoare; 

 Perfecționarea noului sistem informatic, precum și extinderea utilizării acestuia la 

sucursalele mari din teritoriu, prin instalarea serviciilor de internet și telefonie prin 

satelit, precum și dotarea acestora cu calculatoare, fapt ce va contribui la fluidizarea 

și eficientizarea activității curente; 

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

contravaloarea transportului; 

 Perfecționarea activității de acordare a împrumuturilor, a ajutoarelor 

nerambursabile şi a ajutoarelor de deces; 

 Dezvoltarea relațiilor instituționale cu organismele  administrației publice centrale și 

locale pentru promovarea și susținerea proiectelor legislative care fac referire la 

drepturile membrilor asociației, persoane de vârsta a treia; 

 Realizarea de proiecte și programe de asistență socială și medicală; 

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

de socializare și consiliere psihosocială pentru persoanele vârstnice; 

 Înființarea unui cabinet pentru consultații EKG; 

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

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

șah, mese pomenire, activități culturale și sportive, spectacole, etc; 

 Instalarea, în clădirea administrativă a asociației, a unui sistem de alarmare în caz de 

incendiu; 

 Revizuirea sistemului de supraveghere la sediul din Bârlad și sucursale, conform 

dispozițiilor legale în vigoare; 

 Acordarea de ajutoare nerambursabile cu diverse ocazii (laice, religioase, etc.), 

precum și pe bază de anchetă socială, în funcție de disponibilitățile bănești ale 

asociației; 

 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; 

 Achiziționarea unui autoturism Dacia Logan având în vedere numărul mare de 

sucursale; 

 Renovarea gardului din vecinătatea Poliției la sediul din Bârlad; 

 Obținerea de donații și sponsorizări. 
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Concluzii și mulțumiri 

  

 E drept că problemele cu care se confruntă persoanele de vârsta a treia sunt 

multiple de la pensii mici, ce nu le permit acoperirea cheltuielilor cu hrana, întreținerea, 

achiziția de medicamente până la marginalizare socială și neimplicare în procesul de 

luare a deciziei publice.  
 

Iată că, cele ilustrate pe parcursul acestui demers scot în evidență, dacă mai era 

nevoie, faptul că asociațiile de tip Case de Ajutor Reciproc a Pensionarilor constituie 

pentru vârstnici un adevărat sprijin, răspunzând nevoilor acestora din urmă ce țin atât de 

securitatea financiară cât și de socializare, servicii sociale, etc.  
 

Astfel, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor reprezintă principalul aliat al 

persoanelor de vârsta a treia în lupta cu traiul mizer în care intemperiile vieții, 

guvernanții i-au aruncat. 
 

Prin activitățile desfășurate, asociațiile de tip C.A.R.P., în categoria cărora 

regăsim și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ constituie adevărate 

organizații de creditare și ajutor reciproc, dat fiind faptul că acestea oferă vârstnicilor 

posibilitatea de a contracta ajutoare rambursabile cu dobânzi avantajoase, precum și de a 

beneficia de o serie de ajutoare nerambursabile, de servicii și facilități o ferite prin 

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

cabinetelor medicale. 
 

Dar activitatea desfășurată de către aceste asociații de întrajutorare nu se oprește 

doar la aspectul pecuniar al vieții, aceste organizații implicându-se activ, puternic în viața 

comunităților din care fac parte.  

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ e un exemplu în acest sens, 

prin editarea revistei trimestriale ″Viața noastră″ ce este o publicație cu și despre 

pensionari, fiind spațiul destinat preocupărilor lor dintre cele mai diverse. Totodată, sunt 

organizate aproape lunar conferințe, simpozioane, spectacole de poezie, muzică și dans 

menite să aducă o clipă de relaxare, mângâiere și speranță în sufletele bunicilor  noștri. 
 

Trebuie spus faptul că realizările întreprinse de către Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ″Elena Cuza″ pe parcursul anului 2014, nu puține la număr, nu ar fi putut 

prinde contur fără efortul, entuziasmul și dăruirea de care zi de zi conducătorii, salariații, 

membrii și voluntarii C.A.R.P. dau dovadă. 
 

 E momentul a mulțumi tuturor membrilor noștri pentru fidelitate, autorităților și 

colaboratorilor pentru înțelegere și sprijin în asigurarea unei protecții sociale reale a 

persoanelor vârstnice, tuturor salariaților pentru sârguința, implicarea, dedicarea de care 

dau dovadă mereu în îndeplinirea atribuțiilor lor, mass mediei locale pentru sprijinul 

oferit în popularizarea acțiunilor întreprinse, precum și tuturor persoanelor fizice și 

juridice ce ne-au susținut în proiectele noastre. 
 

 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ își reiterează în fața dvs. 

persoanele de vârsta a treia, principalele beneficiare ale acțiunilor noastre, angajamentul 

de a continua și în anul 2015 activitățile de protecție socială întemeiate pe principiile 

solidarității și întrajutorării.  



 
47 

 

  De altfel, pentru anul 2015, ne-am propus să rămânem același partener de nădejde 

al dvs. în lupta cu greutățile zilnice. 
  

  Permiteți-ne să vă urăm să vă bucurați de ani mulți cu sănătate și belșug, de 

dragostea fiilor, a nepoților și a strănepoților, de căldura prietenilor care vă stau alături și 

de stima tuturor celor din jur. 

 

 

 

 

 

CONSILIUL DIRECTOR 

Nicolaie Mihai – Președinte 

Veruța Tănase - Consilier 

 Mircea Fitcal – Consilier  

Stelian Filip – Consilier 

Liviu Adrian Râncu - Consilier 
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Reprezentanții membrilor Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ″Elena Cuza″ (delegați) în Adunarea Generală  

 

 
 

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) Gherghe Gheorghe – Bârlad 

12) Ghețău Neculai – Bârlad 

13) Goraș Cezar – Bârlad 

14) Ghiță Cristian – Bârlad 

15) Iosipescu Silviu Cristian – Bârlad 

16) Iftimie Virginiea – Bârlad 

17) Lazăr Larisa – Bârlad 

18) Lupu Petronel – Bârlad 

19) Marin Maria – Bârlad 

20) Matei Aneta – Bârlad 

21) Mihai Nicolaie – Bârlad 

22) Munteanu Lucia – Bârlad 

23) Muntianu Maria - Bârlad 

24) Novac Gruia – Bârlad 

25) Panica Constantin – Bârlad 

26) Pavelescu Pavel – Bârlad 

27) Popovici Ionel – Bârlad 

28) Rășcanu Emil – Bârlad 

29) Râncu Liviu Adrian – Bârlad 

30) Roșca Valentin – Bârlad 

31) Rudi Victoria – Bârlad 

32) Staș Ioan – Bârlad 

33) Stoichici Anton – Bârlad 

34) Stupurac Maria – Bârlad 

35) Tănase Gheorghe – Bârlad 

36) Tănase Veruța – Bârlad 

37) Teletin Ecaterina – Bârlad 

38) Țâncovici Dumitru – Bârlad 

39) Buhuș Dumitru – Al. Vlahuță, Băcani 

40) Popovici Dorel – Băcani 

41) Ghimuș Iulian – Banca 

42) Nechifor Gelu – Banca 

43) Parpalea Marius Eduard – Banca 

44) Bertea Ioan – Ciocani, Coroiești 

45) Budeanu Gheorghe – Ciocani, Coroiești 

46) Cazacu Vasile - Epureni, Murgeni, Mălușteni 

47) Patap Victor – Fălciu, Vetrișoaia 

48) Chihaia Gheorghe – Grivița, Vinderei, Fruntișeni 

49) Ilie Petru - Grivița, Vinderei, Fruntișeni 

50) Pătrașcu Ion – Iana 

51) Caloianu Gheorghe – Ivești 

52) Cioriciu Iftene – Murgeni 

53) Buhuș Mircea – Perieni 

54) Chiper Vasile – Perieni 

55) Țurcanu Nicu – Pogana, Hălărești, Gherghești 

56) Țilea Dumitru – Popeni, Zorleni 

57) Țurcanu Lenuța – Popeni, Zorleni 

58) Pântea Vasile – Puiești, Iana, Voinești 

59) Radu Eugen – Puiești, Iana, Voinești 

60) Creangă Nicolae - Șuletea 

61) Parfene Constantin - Șuletea 

62) Lăcătuș Chirilă – Tutova  

63) Matei Ana – Zorleni, Popeni 

64) Mihăilă Ionel – Zorleni, Popeni 

65) Muntianu Dumitru – Zorleni 

66) Onciu Gheorghe – Unțești, Bogdănești 

  

 

 

 

 

 

 



 Par ticiparea dumneavoastră la lucrările Adunării 

Generale a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,,Elena Cuza” 

Bârlad dovedește dorința și voința tuturor ca obiectivele și 

realizările anului 2014 să �e atinse și depășite în anul în curs.

Ați fost mereu alături de noi, cei din Consiliul Director, din 

Comisia de Cenzori și de salariații Casei de Ajutor Reciproc.

Vă mulțumim pentru efortul pe care l-ați făcut și-l faceți în 

continuare, vă apreciem pentru abnegația dumneavoastră și vă 

dorim ca și pe viitor să aveți aceeași putere de muncă și aceeași 

dăruire de care ați dat dovadă și până acum în sprijinul 

asociației noastre, a persoanelor vârstnice și a României.

                 Vă dorim sănătate, 

                             spor în toate 

                                   și un an mai bun!

                                                          Doamne  ajută!

                          Scrisoare de mulţumire



“ROMÂNIA  TREBUIE  FÃRÃ  AMÂNARE  RE-ROMANIZATÃ ”!

Vă oferim o gamă largă și inedită de servicii și utilități, la prețuri speciale sau 
chiar GRATUITE, din dorința sinceră de a vă mai ușura din greutățile vieții!

• Magazin economat cu produse de 
bază, alimentare și nealimentare;

• Frizerie;
• Atelier croitorie;
• Consultanță juridică;
• Consultanță Consilieri;
• Birou dactilografiere;
•  Magazin naturist ,  prețuri  de 

producător;

• Cabinet Oftalmologie;
• Cabinet Tratament;
•  Cabinet  Reflexoterapie  ș i 

kinetoterapie;
• Cabinet Ecograf;
• Cabinet Termomasaj;
• Cabinete Stomatologice;
• Sală gimnastică aerobică;
• Salon de înfrumusețare;
• Servicii funerare;

Prezentul material a fost întocmit și redactat de către: 
Președinte Mihai Nicolaie

 Fitcal MirceaConsilierii 
                   Filip Stelian
                   Râncu Liviu
                  Tănase Veruța
Director economic Hriscu Vlad

Dima DumitruȘef contabil 

Zaldea Teodora Elena 
Bocan Sorin
Capră Dana

Ciobîcă Paraschiva
Chituță Frosica

Tipărit la 
S.C. Sign&Print Total S.R.L.

Cenzorii Muntianu Maria
                Iftimie Virginiea
Avocații  Hobjilă Aurel
               Frățiman Carmen
Salariații Rîpan Adriana
               Cozma Ingrid 
            Comănescu Claudia
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