
Parteneri:

cu prilejul aniversării a 118 ani de la înființarea, 
respectiv a 62 de ani de la reorganizarea asociației (8 octombrie)

cu prilejul aniversării a 118 ani de la înființarea, 
respectiv a 62 de ani de la reorganizarea asociației (8 octombrie)

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR “ELENA CUZA” BÂRLAD

ORGANIZEAZĂ

COMPETIȚIA SE VA DESFĂȘURA ÎN INCINTA GRĂDINII PUBLICE (FOIȘOR), ÎN ZIUA DE 8 OCTOMBRIE 2016, ÎNCEPÂND CU ORA 10:00. 

CROSUL CROSUL TOAMNEI TOAMNEI 
 Alergăm 

pentru 
sănătate!

ediția a V-a

Evenimentul este coordonat de 
profesor Bolgar Lucian  
telefon 0742-135.432;

ÎNSCRIERILE 
21.09.2016 - 8.10.2016 

La sediul CARP - Ghișeul nr. 10 sau la sediile 

Sucursalelor din teritoriu; 

În ziua desfășurării competiției până la ora 9:00.

La concurs sunt așteptați membrii Casei (atât din mediul urban, cât și 

din cel rural), copiii, nepoții și strănepoții acestora din învățământul 

preuniversitar. 

Regulile concursului și modul de desfășurare se regăsesc la sediul 

C.A.R.P., la sucursalele din teritoriu, la Clubul Sportiv Școlar, la unitățile 

de învățămînt și în mass-media locală.                        

    Pentru înscrierea participanților minori, se va prezenta certificatul 

de naștere al minorului și actul de identitate al unuia dintre părinți, 

legitimația sau carnetul de membru.

  

Se vor acorda 

Rugăm participanții ca în ziua concursului să aibă asupra lor 

legitimația sau carnetul de membru, precum și C.I..

Vor fi premiate primele 3 locuri de la fiecare categorie de vârstă.

ajutoare nerambursabile, diplome, medalii. 



ÎN PERIOADA 3 - 7 OCTOMBRIE 2016

TENIS DE MASÃ

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR “ELENA CUZA” BÂRLAD

ÎNSCRIERILE: 21 septembrie - 3 octombrie
la sediul CARP (Ghișeul nr. 10), la sediul Sucursalelor din teritoriu 

Parteneri:

Școala Gimnazială Nr. 9  
“M. C. EPUREANU”

BârladORGANIZEAZĂ

CONCURSUL DE

cu prilejul aniversării a 118 ani de la înființarea, 
respectiv a 62 de ani de la reorganizarea asociației (8 octombrie)

La concurs sunt așteptați membrii Casei (atât din mediul urban, cât și din cel rural), copiii, nepoții și strănepoții acestora 

din învățământul preuniversitar. 

Regulile competiției și modul de desfășurare se vor prezenta în data de 4 octombrie, ora 9:00 cu ocazia tragerii la sorți a 

ordinii intrării în concurs.

 

Se vor acorda 

Vor fi premiate primele 3 locuri de la fiecare categorie de vârstă.

ajutoare nerambursabile, diplome, medalii. 

Pentru înscrierea participanților minori, se va prezenta certificatul de naștere al minorului și actul de identitate al unuia 

dintre părinți, legitimația sau carnetul de membru.

 Rugăm participanții ca în ziua concursului să aibă asupra lor legitimația sau carnetul de membru, precum și C.I..

Competiția se va desfășura în incinta sălii de sport a Școlii Gimnaziale “M. C. EPUREANU” Bârlad

Evenimentul este coordonat de prof. JORA BOGDAN-SORIN

telefon 0740.024.828.



CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR “ELENA CUZA” BÂRLAD

Parteneri:

ȘAH
ÎN PERIOADA 6 - 9 OCTOMBRIE

ORGANIZEAZĂ

CONCURSUL DE

Competiția se va desfășura la Cercul Militar Bârlad
ÎNSCRIERILE: 21 septembrie - 4 octombrie la

la sediul Sucursalelor din teritoriu sau la sediul Cercului Militar Bârlad 
 sediul CARP (Ghișeul nr. 10), 

La concurs pot participa: membrii C.A.R.P. “Elena Cuza” (atât din mediul urban, cât și din cel rural), 
cadrele militare MApN şi MAI (active şi în rezervă), copii, nepoții și strănepoții acestora.

Regulile competiției și modalitatea de desfășurare se vor prezenta în data de  
Cercul Militar Bârlad când va avea loc și tragerea la sorți pentru stabilirea ordinii participanților în concurs.

5 OCTOMBRIE, ora 17.30,

Se vor premia primele 3 locuri. Se vor acorda ajutoare nerambursabile, medalii, diplome.

Coordonatori: inginer proiectant MOCANU IOAN - telefon 0748.156.871
profesor ALEXANDRU MIRON - telefon 0768.777.467
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