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NOU

Colecția revistei ”Viața noastră”

NOU
NOU

C. Chiper, N. Mihai, M. Fitcal,
Omagiu eroilor județului Vaslui, 

Bârlad, ed. Sfera, 2016

M. Luca, Fascinația și mirajul autografului,
Bârlad, ed. Sfera, 2016

M. Marin, Tinere personalități bârlădene,
Bârlad, ed. Sfera, 2016



Simpozioane, 

      conferințe, dezbateri

prof. Mihai Luca

prof. Ghiță Cristian

Vasile Chelaru

Teodora Spînu

Nicolaie Mihai și 

părintele Calistrat

IANUARIE
MARTIE

*
 

 15 ianuarie, asociația noastră a sărbătorit 166 de ani de la nașterea poetului 
național Mihai Eminescu în cadrul Conferinței „Mihai Eminescu în contextul culturii 
naționale”. Au ales să vorbească despre personalitatea marelui poet profesorii: Gruia 
Novac, Petruș Andrei, Lucia Munteanu, Teodora Gabriela Spânu, secretar literar al 
Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad, Gheorghe Gherghe, Vasile Chelaru, comisar șef al 
Poliției municipiului Bârlad;
 sala „Alexandru Ioan Cuza” a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 2 februarie, 
„Elena Cuza” Bârlad a fost gazda Simpozionului „Rolul părinților/rudelor în prevenirea și 
combaterea delicvenței la adolescenți”, manifestare realizată în parteneriat cu Colegiul 
Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Bârlad; 
 4 februarie, membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad 
au avut parte de o întâlnire de suflet cu părintele Calistrat de la mănăstirea Vlădiceni în 
cadrul Conferinței „Credință și curaj – deviza noastră și a armatei” realizată cu sprijinul 
Cercului Militar Bârlad; 
 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad a ales să 17 februarie, 
celebreze 140 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși prin organizarea unei 
Conferințe intitulate „Constantin Brâncuși, artistul care a revoluționat cultura 
universală”. Moderator: prof. Ghiță Cristian. Tot acum prof. Mihaela Oprea a prezentat 
personalitatea celui care a fost „Ion Vidu, un mare maestru al muzicii corale românești”; 
  salariații Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad, 3 martie,
precum și membrii colectivului de redacție al revistei „Viața noastră” au avut parte de o 
întâlnire de suflet „Primăvara a sosit și i-a adus” cu scriitorii Geo Călugăru și Ion V. 
Maftei-Buhăiești;
  în prezența doamnei prof. Silvia Budescu, a avut loc lansarea volumului 4 martie,
„Rătăciri pe drum pustiu ...”, urmată imediat de o dezbatere dedicată Zilei Mărțișorului și 
Zilei Internaționale a Femeii „Emoție, miraj și ispitire”; 
  sala „Alexandru Ioan Cuza” a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor 15 martie,
„Elena Cuza” Bârlad a fost gazda conferinței „Unire în cuget și-n simțiri”, manifestare 
prilejuită de aniversarea a 196 de ani de la nașterea Domnului Unirii Alexandru Ioan Cuza, 
precum și a 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918). Conferențiar: 
prof. Maria Marin;
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Aspecte de la diferitele simpozioane, conferințe 
desfășurate sub egida C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad

în lunile martie - mai a.c.

MARTIE
MAI

  membrii asociației noastre au putut participa în Cimitirul „Eternitatea” la 27 martie,
manifestarea prilejuită de aniversarea a 98 de ani de la Unirea Basarabiei cu România          
(27 martie 1918), precum și la comemorarea a 46 de ani de la trecerea la cele veșnice a 
locotenent colonelului Gheorghe Andronachi - „Eroi au fost, eroi sunt încă,/Și-or fi în 
neamul românesc!”, eveniment realizat în parteneriat cu Protopopiatul Bârlad, Primăria și 
Consiliul Local Bârlad, Poliția municipiului Bârlad, Media TV, Colegiul Național „Gheorghe 
Roșca Codreanu” și Școala Gimnazială nr.1 Gara Banca, comuna Banca; 
  prof. Petruș Andrei și comandantul Poliției municipiului Bârlad, Vasile 19 aprilie,
Chelaru au asigurat prezentarea numerelor 26, respectiv 27 ale revistei „Viața noastră”; 
  președintele Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad, 21 aprilie,
magistrat pensionar Nicolaie Mihai a participat alături de contabilul șef Dumitru Dima la 
ședința lunară a Comisiei pentru persoane vârstnice din cadrul Instituției Prefectului Vaslui; 
  membrii asociației au putut asista la redeschiderea sucursalei Gherghești a 5 mai,
Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad;
  de Sfânta Sărbătoare a Izvorului Tămăduirii, Casa de Ajutor Reciproc a 6 mai,
Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad a fost prezentă la hramul Mănăstirii Bujoreni; 
  Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad a fost alături de 8 mai,
familia îndoliată a doamnei Ghiur Ecaterina, responsabilul sucursalei Vinderei; 
  președintele magistrat pensionar Nicolaie Mihai, împreună cu contabilul-șef 10 mai,
Dumitru Dima au fost prezenți la Adunarea Generală anuală a Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Fălticeni. Aici conducerea asociației noastre a oferit o plachetă jubiliară 
președintelui col. (r) Ion Aciubotăriței, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 82 ani, 
precum și o diplomă felicitând C.A.R.P. Fălticeni pentru promovarea spiritului de ajutor 
reciproc și pentru sprijinul acordat persoanelor vârstnice; 
  Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” a fost prezentă la 22 mai,
inaugurarea și sfințirea Căminului Cultural din comuna Pogonești. Totodată, în cadrul zilelor 
comunei, s-a desfășurat și ediția a XII-a a „Dansului Răzeșilor”, eveniment organizat de înv. 
Dumitru Andrei alături de Ansamblul Folcloric „Răzeșii” Pogonești; 
  Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” a primit vizita unei 23 mai,
delegații sosite în schimb de experiență de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din 
Roșiorii de Vede, județul Teleorman; 
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Activitățile lunilor Mai - August 2016



 25 mai, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” în colaborare cu Grădiniţa cu program 

prelungit nr. 5 au ales să celebreze Ziua Internaţională a Copilului – 1 iunie prin organizarea unei expoziţii de pictură 

cu titlul „Lumea minunată a copilăriei”; 

  Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” a fost gazda unei lansări de carte - „Călător 26 mai,

prin timpul vieţii mele”, autor Livia Andrei, volum realizat cu ocazia aniversării de către domnul profesor Petruş 

Andrei, membru al colectivului de redacţie al revistei „Viaţa noastră” a frumoasei vârste de 70 de ani; 

  lansarea numărului 28 al revistei „Viaţa noastră”, un număr dedicat în exclusivitate Zilei 15 iunie,

Internaţionale a Copilului – 1 iunie în prezentarea domnului prof. Gruia Novac; 

 , membrii asociației au fost invitați la conferința „Viața doamnei Elena Rosetti Cuza”, eveniment 17 iunie

prilejuit de împlinirea a 191 de ani de la nașterea Doamnei Unirii. Cu această ocazie, a avut loc și lansarea volumului 

„Sfânta. Viața doamnei Elena Cuza” aparținând prof. Gheorghe Vlad, membru al Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor din Roșiorii de Vede, județul Teleorman. Conferențiar: prof. Petruș Andrei; 

  membrii asociației au putut asista la conferința „Ștefan Luchian – poetul plastic al florilor”, 28 iunie,

manifestare organizată cu prilejul împlinirii unui secol de la moartea pictorului. Conferențiar: prof. Ghiță Cristian.

Sala „Alexandru Ioan Cuza” a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” a găzduit expoziția de flori și 

peisaje a prof. Ghiță Cristian „Armonii cromatice”. Vernisarea expoziției a fost asigurată de prof. Dionisie Gradu; 

 , asociația noastră a aniversat Ziua Învățătorului într-o manieră inediată - „Să ne amintim, măcăr o 30 iunie

zi, învățătorii!”. Cu și despre condiția dascălului în România, s-au pronunțat prof. Gruia Novac, dar și invitații săi 

speciali: prof. Vasile și Georgeta Cârcotă, înv. Aurel Gâlea, înv. Liviu Botez, înv. Aurora Calistru, înv. Georgeta 

Nemirschi, înv. Georgeta Moldoveanu, înv. Dumitru Andrei, prof. Neculai Ghețău, prof. Lucia Munteanu, prof. 

Ecaterina Teletin, înv. Costică Mocanu, prof. Virgil Vesel, prof. Maria Marin, prof. Lucia Munteanu, prof. Ghiță 

Cristian, prof. Ilinca Novac, prof. Petruș și Livia Andrei, prof. Budescu Maria, prof. Doinița Grigore, prof. Petruș 

Manolache, prof. Malehin Luminița, prof. Zîna Tămășanu, înv. Zâna Angheluță, înv. Costică Mocanu, înv. Veta Mocanu;

  membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad au putut asista la lansarea 14 iulie,

volumului "Omagiu eroilor județului Vaslui", autori: colonel în retragere Constantin Chiper, magistrat pensionar 

Nicolaie Mihai și maior în retragere Mircea Fitcal. Despre volum a vorbit domnul general de brigadă în retragere 

Grigore Buciu. De asemenea, membrii asociației noastre au putut audia în sala "Alexandru Ioan Cuza" și o serie de 

prelegeri pe teme istorice dedicate Zilei Drapelului Național (26 iunie), Zilei Imnului Național (29 iulie) și cu prilejul 

aniversării a 100 de ani de la intrarea României în primul război mondial (27 august 1916). Conferențiari: col. (rtg.) 

Constantin Chiper, președintele Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria", filiala Prahova și vicepreședinte 

al Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria"; general de brigadă (rtg.) Grigore Buciu, vicepreședinte al 

Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria" și colonel (rtg.) Dumitru Roman, redactor șef al revistei "România 

Eroică";

  Revista "Viața noastră" ajunsă la nr.29 a fost lansată la Casa de Cultură "Dr. Eugen Nicoară" din 29 iulie,

Reghin, județul Mureș în prezentarea prof. Petruș Andrei;

  după o binemeritată vacanță, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad9 august,

și-a invitat membrii la conferințele "Constantin Chiriță, un reprezentant strălucit al spiritului bârlădean" și 

"Nicolae Milescu Spătarul, primul mare cărturar român". De această dată conferențiari doi oaspeți din orașul 

reședință de județ Vaslui, prof. Teodor Pracsiu, membru al Uniunii Scriitorilor din România și prof. dr. Laurențiu 

Chiriac, muzeograf Muzeul Județean "Ștefan cel Mare" Vaslui. Tot atunci, membrii Casei au putut participa și la 

lansarea volumului "Fascinația și mirajul autografului" semnat de prof. Mihai Luca, precum și la apariția nr.4 al 

suplimentului revistei "Viață noastră" revista de rebus și enigmistică "Crypto";

  Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”Elena Cuza” Bârlad a ales să celebreze Ziua Limbii 31 august,

române prin organizarea conferințelor: ”Grai tămâiet, cățuie de petale”, conferențiar: prof. Livia Andrei și 

”Viitorul limbii române este dependent de preluarea bună a trecutului și de cultivarea judicioasă a prezentului”, 

conferențiar prof. Gruia Novac. 
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Simpozioane, 

      conferințe, dezbateri

*

*

*

*

*

*

*

*

*



Simpozioane, 

      conferințe, dezbateri

  prof. Zâna Tămășanu a susținut o alocuțiune pe marginea 8 septembrie,

personalității poetului ”George Coșbuc, suflet în sufletul neamului său” cu prilejul 

celebrării a 150 de ani de la naștere. Tot acum, prof. Maria Marin și-a lansat primul 

său volum ”Tinere personalități bârlădene”;

  membrii asociației noastre au fost poftiți la o prelegere 26 septembrie,

despre ”Sfântul Antim Ivireanul, un ierarh care a gândit și simțit românește”, 

moment susținut de preotul paroh Răzvan Andrei Acostioaei, iar prof. Gruia Novac 

a prezentat nr.30 al revistei ”Viața noastră”. Generalul în rezervă Neculai Rotaru a 

ales, în preajma Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice să prezinte tema 

”Îmbătrânirea, proces controlat”;

*

*
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Gruia Novac

Vasile Cârcotă



 29 septembrie, atent la recomandarea Federației Naționale a Pensionarilor din România de a 

organiza manifestări de celebrare a persoanelor de vârsta a treia, președintele C.A.R.P. ”Elena 

Cuza” Bârlad, magistrat pensionar Nicolaie Mihai a găsit la parlamentarii bârlădeni Adrian Solomon 

și Gabriela Crețu sprijin în demararea unor astfel de acțiuni. Astfel, deputatul Adrian Solomon, 

președintele Comisiei de Muncă și Protecție Socială, precum și senatorul Gabriela Crețu, secretarul 

Comisiei de afaceri europene au propus organizarea unei dezbateri privind condiția vârstnicului din 

România la sala ”Drepturilor omului” din incinta Palatului Parlamentului. Au răspuns invitației de a 

participa la o astfel de dezbatere Florin Iordache, președintele Camerei Deputaților, Iolanda 

Stăniloiu, secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor 

Vârstnice, Ileana Ciutan, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, Doina Pârcălabu, ex – 

președinte al Casei Naționale de Pensii Publice, Aura Vasile, consilier al președintelui Comisiei 

pentru Muncă și Protecție Socială și fost deputat, Ana Birchall, președintele Comisiei pentru 

afaceri europene din cadrul Camerei Deputaților, precum și reprezentanți ai organismelor de 

pensionari Augustin Pop, director Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, Preda Nedelcu, 

președintele Federației Naționale a Persoanelor Vârstnice din România, Viorel Copil și Luciana 

Cănilă, prim-vicepreședinte, respectiv vicepreședinte al Federației Naționale a Persoanelor 

Vârstnice din România; 

  sala ”Alexandru Ioan Cuza” a găzduit conferința ”Ocrotirea și apărarea 11 octombrie,

patrimoniului persoanelor fizice în dreptul penal român”, eveniment organizat cu sprijinul 

Inspectoratului de Poliție al județului Vaslui;

  cu ocazia Zilei Armatei Române, asociația noastră a organizat manifestarea 21 octombrie,

”Armata română – garant al apărării libertății, independenței și suveranității naționale”, moment 

susținut de colonelul în rezervă Constantin Chiper, vicepreședintele Asociației Cultul Eroilor 

”Regina Maria”;

  într-o atmosferă destinsă, membrii Casei au putut participa la o ”Șuetă 25 octombrie,

despre plastică și ... Dionisie Gradu”, protagoniști – prof. Gruia Novac și Dionisie Gradu. De 

asemenea, tot acum au fost lansate nr.31 al revistei ”Viața noastră” și nr.5 al revistei de enigmistică 

și rebus ”Crypto”;

 13 noiembrie, C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad în parteneriat cu Casa de Cultură a Sindicatelor 

”George Tutoveanu”, Protoieria Bârlad și televiziunea Media tv au organizat întâlnirea 

duhovnicească cu tema ”Libertate, credință și comuniune în viața creștină”. Prelegerea a fost 

susținută de părintele Calistrat Chifan de la mănăstirea Vlădiceni;

  cu prilejul aniversării a 160 de ani de la nașterea celui ce a fost episcopul și 17 noiembrie,

cărturarul Iacov Antonovici, C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad împreună cu Protopopiatul Bârlad au 

organizat la Biserica ”Sf. Ilie” o slujbă de pomenire; 

  părintele protopop Vasile Lăiu a vorbit celor prezenți în sala ”Alexandru Ioan 18 noiembrie,

Cuza” despre personalitatea celui ce a fost episcopul Iacov Antonovici;

 C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad a organizat dezbaterea ”Sistemul de pensii din 25 noiembrie, 

România” cu participarea domnilor Preda Nedelcu, președintele Federației Naționale a 

Pensionarilor din România și a deputatului Adrian Solomon, președintele Comisiei de Muncă și 

Protecție Socială; 

Septembrie
noiembrie

*

*
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Activitățile lunilor Septembrie - Octombrie



Activitățile lunii Noiembrie



CRĂCIUN 
2016

  membrii Casei au fost poftiți la vernisajul expoziției 16 decembrie,

”Secvențe de realitate” aparținând pictorului Eugen Iftene. Moderatori: 

profesorii Gruia Novac și Dionisie Gradu;

  copiii salariaților și colaboratorilor asociației noastre au avut 22 decembrie,

șansa și bucuria de a-l întâlni pe Moș Crăciun încărcat de daruri. Copiii au pregătit un 

minispectacol acestuia. I-au cântat și l-au încântat pe Moș Crăciun Mihnea Oprea, 

Magda Siriac, Eduard Hriscu, copiii de la Grădinița cu program prelungit nr.2 ”Rază 

de soare” Bârlad, grupul “Hai Hui” și mulți, mulți alții;

 23 decembrie, Colindători de la Gara Banca, elevi ai Școlii Gimnaziale nr.1 

Gara Banca, membri ai Ansamblului focloric ”Alunelul”, profesori coordonatori 

Acasandrei Mihaela și Spătaru Ion, studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă 

”Dumitru Stăniloae” Iași, corul de tineri ”Eleison” al Bisericii cu hramurile ”Învierea 

Domnului” și ”Sf. Ecaterina” Bârlad, preot paroh Giușcă Petru, Ansamblul folcloric 

”Răzeșii” Pogonești condus de înv. Dumitru Andrei au readus în atenția celor 

prezenți în sala casieriilor din incinta C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad vechi tradiții și 

datini românești specifice sărbătorilor de iarnă și sfârșitului de an.

*

*

*



prof. Dionisie Gradu

prof. Dionisie Gradu,

Eugen Iftene și

Gruia Novac

Gruia Novac și

Consiliul Director

Grupul ”Hai-Hui”

prof. Gruia Novac

Colectivul Grădiniței nr. 2

Eduard Hriscu
Ansamblul folcloric 

”Alunelul” Gara Banca

Ansamblul folcloric 

”Răzeșii” Pogonești

Corul ”Eleison”



Misiunea apostolică pe care 

conducerea Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor “Elena Cuza” Bârlad şi-a 

asumat-o încă de la constituire, de a aduce 

bucurie şi speranţă în sufletele persoanelor 

de vârsta a treia, din anul 2010 încoace, 

îmbracă şi forma unor 

În organizarea unor astfel de 

manifestări dedicate în exclusivitate 

vârstnicilor, dar unde mai nou şi tinerii 

participă într-un număr tot mai mare, spre 

satisfacţia Consiliului Director, se implică un 

grup de pensionari inimoşi ce oferă publicului 

spectator momente de poezie, cântec, joc şi 

voie bună. 

spectacole de poezie, 

muzică şi dans. 

Spectacole, manifestări artistice

Adrian Ailoaiei

Iftene Cioriciu

Mihaela Oprea

George Forcos
Palade

Florentina Albu

Petruș Andrei
Teodora Spînu

Gruia Novac

Dragoș Tufă

Aneta Matei

Maria Stupurac
Valeriu Arnăutu

Mihail Manciu și
surorile Toma

Corul ”Crizantema”
al C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad

Ansamblul Folcloric ”Răzeșii” 
Pogonești

Grupul ”Hai-Hui”

Corul ”Axios”
al Protopopiatului Bârlad

Ansamblul Folcloric ”Doina Similei”
Alexandru Vlahuță



Spectacole, manifestări artistice

  membrii noștri au fost poftiți la Spectacolul extraordinar „La frați nu se pun hotare” cu 26 ianuarie,

participarea interpreților Mioara Velicu, Cristian Pomohaci, Ion Paladi, Nicolae Botgros și orchestra „Lăutarii”;

 , cu începere de la ora 19:00, membrii asociației au avut întâlnire cu actorii Olga Delia 23 februarie

Mateescu, Tudorel Filimon, Alexandra Sălceanu, Cătălin Crișan în piesa „Cabina actorilor”, reprezentație susținută 

la Teatrul „Victor Ion Popa” din municipiu;

  Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad a fost din nou gazda Spectacolului extraordinar „La frați nu se 9 martie,

pun hotare”, cu participarea interpreților de muzică populară Cristian Pomohaci, Ion Paladi, Petrică Mâțu Stoian, 

Nicolae Botgros și orchestra „Lăutarii”;

 , membrii asociației s-au putut bucura la Teatrul „Victor Ion Popa” Bârlad de piesa „Taxi Blues” în 14 martie  

interpretarea actorilor Marius Bodochi și Dan Tudor;

  actorii Teatrului „Maria Filotti” Brăila au încântat membrii Casei de Ajutor Reciproc a 16 martie,

Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad cu piesa de teatru „Mai cântă o dată, Sam!”;

 o nouă întâlnire a membrilor asociației noastre cu actorii Teatrului „Victor Ion Popa” Bârlad 6 aprilie, 

prilejuită de piesa „Psihoterapolitica” de Dominik W. Rettinger;  

  artistul Paul Surugiu, alias Fuego, a bucurat publicul bârlădean cu ultimele sale piese în spectacolul 9 aprilie,

național „S-a aprins o stea!”;

  Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad a oferit invitaţii membrilor săi la 23 iunie,

spectacolul de teatru „Dureri fantomă” în interpretarea actorilor Teatrului „Victor Ion Popa”; 

*

*

*

*

*

*

*

*



Mărțișorul vârstei a treia
5 martie 2016

De la Florii...la Înviere
20 aprilie 2016

Armonia copilăriei
28 mai 2016

Icoana țării noi o purtăm 
în suflet !

29 iulie 2016



Spectacole, manifestări artistice

 1 octombrie, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor a ales să celebreze Ziua 
Internațională a Persoanelor Vârstnice în mijlocul beneficiarilor Centrului de 
asistență medico-socială Băcești unde a oferit un spectacol de muzică, poezie și dans 
intitulat sugestiv ”Înțelepciunea bătrâneții și elanul tinereții dau vigoare vieții.” Au 
susținut momente artistice Corul ”Crizantema” al C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad condus 
de prof. Mihaela Oprea, Ansamblul folcloric ”Răzeșii” Pogonești, Corul ”Axios” al 
Protopopiatului Bârlad, Ansamblul de mandoline ”Doina Similei” din comuna Alexandru 
Vlahuță, prof. Gruia Novac, Petruș Andrei, surorile Denisa și Raluca Toma coordonate 
de prof. Mihail Manciu, Dragoș Răzvan Tufă, Magda Siriac, Florentina Albu și mulți, 
mulți alții;

  membrii Casei au fost invitați la teatru, respectiv la piesa ”Jocul 18 octombrie,
de-a vacanța” de Mihail Sebastian în interpretarea actorilor Teatrului ”Victor Ion 
Popa” Bârlad;

  la Casa de Cultură a Sindicatelor ”George Tutoveanu” membrii 5 decembrie,
asociației au putut participa la spectacolul ”Trei păstori se întâlniră...” susținut de 
preoții Marius Ciprian Pop, Cristian Pomohaci și Ovidiu Ciprian Martis alături de 
formația muzical-instrumentală ”Ecou” din Bârlad, prof. coordonator Cornel Pleșu;

  a avut loc Întâlnirea de suflet și pentru suflet cu grupul artistic 10 decembrie,
”Bucuria copiilor” Floreni, Murgeni, eveniment organizat de Casa de Ajutor Reciproc 
a Pensionarilor ”Elena Cuza” Bârlad în parteneriat cu televiziunea locală MediaTV cu 
prilejul Crăciunului și Anului Nou;

  cunoscutul interpret Fuego și-a dat întâlnire cu membrii C.A.R.P. 13 decembrie,
”Elena Cuza” Bârlad la Teatrul ”Victor Ion Popa” în cadrul spectacolului ”Zăpezile de 
altădată”;

 cu ocazia Sărbătorilor de iarnă, asociația noastră a pregătit 20 decembrie, 
pentru iubitorii de colinde, datini și obiceiuri românești spectacolul ”Ninge iarăși în 
decembrie cu credință-n visuri mari!”.

*

*

*

*

*

*



Ziua internațională 
a persoanelor vârstnice 

1 OCTOMBRIE

”Trei păstori se întâlniră...”
5 DECEMBRIE

Grupul artistic 
”Bucuria copiilor” Floreni

10 DECEMBRIE



Spectacol dedicat 
sărbătorilor de iarnă

20 DECEMBRIE



Competiții sportive ...

           la C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad

7-10 octombrie, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice   

(1 octombrie) și a aniversării a 118 ani de la înființarea, respectiv a 62 de ani de 

la reorganizarea asociație (8 octombrie 1954), Casa de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor ”Elena Cuza” Bârlad a organizat o serie de competiții sportive 

(tenis de masă, șah, cros);



CROSUL TOAMNEICROSUL TOAMNEI

   Ediția a V-a a „Crosului Toamnei” desfășurată duminică, 9 octombrie 2016, a 

reunit la start, în Grădina Publică, peste 200 de persoane. Cu toții, de la preșcolari 

și până la pensionari de peste 70 ani, au concurat sub motto-ul „Alergăm pentru 

sănătate!” dorind să dovedească nivelul de rezistență și forma optimă de care se 

bucură. Menționăm faptul că de buna desfășurare a competiției s-a ocupat 

profesorul Lucian Bolgar din cadrul Clubului Sportiv Școlar Bârlad.



TENIS DE MASĂ

 Tenisul de masă s-a 

bucurat de prezența a 45 de 

concurenți gata de start 

sub  î ndrumarea  prof . 

Bogdan Jora. 

 Aducem la cunstință 

faptul că primele trei locuri 

de la fiecare categorie au 

fost premiate. Au fost 

acordate diplome, medalii și 

ajutoare nerambursabile.



ȘAH
 Șahul, sportul minții, a atras drept participanți 23 de copii. Printre aceștia 

s-a numărat și un echipaj din comuna Pogana. Concursul a fost supravegheat 

foarte atent de arbitrii Jean Mocanu și Alexandru Miron. Se impune a mai preciza 

și faptul că întrecerea s-a desfășurat în „sistem elvețian”, pe durata a șapte 

runde, fiecare jucător având 20 de minute timp de gândire. Ca și în cazul tenisului 

de masă, s-au premiat cu diplome, medalii și ajutoare nerambursabile primele 3 

locuri de la fiecare categorie de vârstă. Festivitatea de premiere s-a desfășurat 

în data de 11 octombrie 2016 în prezența președintelui C.A.R.P. „Elena Cuza” 

Bârlad magistrat pensionar Nicolaie Mihai, a consilierului Liviu Adrian Rîncu, a 

maistrului principal Lucian Ursu, directorul Cercului Militar Bârlad, precum și a 

președintelui Clubului de șah „Gheorghe Neștianu” Bârlad Jean Mocanu.



50
de ani

Nunta
de aur

Ivești 
21 august

20 de perechi sărbătorite

Perieni
30 august 

au fost sărbătorite cupluri din 
cadrul sucursalelor Perieni, Puiești, Grivița, Tutova și Coroiești



NUNTA DE AUR

 13 octombrie, 79 de familii de pe raza municipiului Bârlad și din 5 comune

vecine ce au împlinit 50 de ani de la căsătorie au fost sărbătorite de către C.A.R.P.

”Elena Cuza” Bârlad în parteneriat cu Primăria municipiului Bârlad și Protopopiatul

Bârlad la restaurantul Royal. Au fost prezenți alături de nuntași și interpreta de

muzică populară Mioara Velicu, cântăreții Cătălin Crișan și Fuego alias Paul Surugiu.



50
de ani

Nunta
de aur

Mălușteni
27 octombrie

2 perechi sărbătorite

Banca
8 noiembrie

au fost sărbătorite 12 cupluri



14 februarie 

aniversare Serghei Coloșenco

75 de ani

18 mai 

lansarea numărului 37

al revistei BAAADUL LITERAR

19 mai 

lansarea volumului aniversar

”Călător prin timpul vieții mele”,

Livia Andrei

23 mai

vizita delegației 

C.A.R.P. Roșiorii de Vede



29 mai 
sfințirea bisericii

Sf. Mare Mucenic Gheorghe 
Sf. Corneliu Sutașul, Corni Albești

6-10 iunie 
”Săptămâna Bibliei”

Galeriile de artă ”N. Tonitza”

26 iunie 
Comemorare sculptor

Marcel Guguianu

19 august
Lansarea volumului

”Cântece de acasă”, George Irava



16 septembrie

lansarea volumului semnat 

Nelu Buța 

”Poeme de dragoste, 

cerești și fabule”

Simpozionul ”România în războiul 

de întregire. Centenar”

9 octombrie

Ziua Națională de comemorare

a victimelor Holocaustului

de pe teritoriul României

Festivalul Național de muzică

religioasă și laică ”Gheorghe Cucu”

Puiești, ediția a XV - a

25 septembrie



21 octombrie

170 de ani de existență a Colegiului 

Național ”Gheorghe R. Codreanu” 

Bârlad

15 noiembrie

”110 ani de lectură publică

la Bârlad”

17 noiembrie

lansarea volumului 

”Diamantul din șatră”,

Nelu Sorin Stancu



           Așteptăm de la membrii noștri și nu numai 

eseuri, proză, poezie, articole pe orice temă de 

interes general însoțite de fotografii pe adresa  

Colectivul de redacție ”Viața noastră”

C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad

strada Nicolae Iorga nr.7A 

email: revista@carpbarlad.ro

Material întocmit de 

Teodora Elena ZALDEA

Sorin BOCAN
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