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ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad
- 1 aprilie 2017 -

1. Mesaje transmise de parteneri și autoritățile publice locale;

2. Alegerea și validarea noilor reprezentanți (delegați) ai membrilor Casei de Ajutor Reciproc a                
pensionarilor "Elena Cuza" în Adunarea Generală;

3. Raportul cu privire la activitatea asociației pe anul 2016;

4. Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016, bilanțul contabil pe anul 2016 și 
descărcarea de gestiune;

5. Raportul Comisiei de Cenzori;

6. Proiectul  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  pe  anul  2017;

7. Strategia, obiectivele generale ale asociației și programele întocmite pentru anul 2017;

8. Luări de cuvânt pe baza materialelor prezentate;

9. Supunerea  la  vot  a  materialelor  și  a  propunerilor  prezentate  în  cadrul  Adunării 
Generale;

10. Concluzii și mulțumiri.
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îmbunătățire
voluntariat

responsabilitate
social

dezvoltare
respect

deschidere
altruism

perseverență
acțiune

SPRIJIN

4



Stelian FILIP - Consilier

Nicolaie MIHAI
Președinte 

Mircea FITCAL
Consilier

Liviu-Adrian RÂNCU
Consilier

Veruța TĂNASE
Consilier

Director  Economic
Vlad-Andrei HRISCU

Contabil-șef
Dumitru DIMA

Comisia de Cenzori 
Maria MUNTIANU  
Virginiea IFTIMIE
Elena COCIOABĂ

Înființată la  24 ianuarie 1898 și reorganizată la 8 octombrie 1954

Afiliată la Federația Națională a Caselor de Ajutor Reciproc din România ”OMENIA” în perioada 01.01.2001-23.03.2013

Membră a Federației Naționale a Pensionarilor din România din data de 12 iunie 2013

se prezintă
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VALORILE

CASA  DE  AJUTOR  RECIPROC  A  PENSIONARILOR “ELENA CUZA” BÂRLAD
Împreună   suntem   mai   puternici ! 

VIZIUNEA

MISIUNEA
 ”Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”Elena Cuza” 
Bârlad este o asociaţie cu caracter neguvernamental, apolitic, civic, 
privat, nonprofit, o persoană juridică de binefacere, de caritate, de 
întrajutorare mutuală, filantropică, cu scop de ocrotire socială, 
medicală și juridică care nu urmărește foloase pecuniare sau 
patrimoniale pentru asociaţii săi.” 
(art.1, alineat 2, Statutul de funcţionare al Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor ”Elena Cuza” Bârlad)

 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”Elena Cuza” Bârlad este o 
asociaţie unde acţiunile voluntare și neîngrădite ale membrilor săi 
determină sprijinirea materială, socială, culturală a persoanelor 
generaţiei a treia, cărora se încearcă a li se oferi un trai decent și o 
bătrâneţe liniștită. 

 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”Elena Cuza” Bârlad 
promovează responsabilitatea socială și individuală, respectul, 
solidaritatea, altruismul, încrederea, perseverenţa, deschiderea, 
acţiunea. 
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Prin implicare și dăruire am reușit împreună
ca numărul membrilor C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad

la finele anului 2016 să fie membri32.806 

Bârlad
17.063 membri

Sucursale (32)
15.743 membri

2016
”Păstraţi bucuria de a ajuta pe cei aflaţi în suferinţă și împărtășiţi-o 

cu toţi cei pe care îi întâlniţi.”
Maica Tereza
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SITUAȚIA MEMBRILOR

C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad

la 31 decembrie 2016
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Evoluţia membrilor C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad
pe parcursul anului 2016

 * Transferuri
            20 persoane

* Înscrieri 
            1.519 persoane

* Decese 
           803 persoane

* Retrageri la cerere 
                     248 persoane

* Retragerea calității 
      de membru

                           67 persoane
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* Ajutoare rambursabile cu dobânzi avantajoase

* Ajutoare nerambursabile :
                - servicii prestate în cadrul cabindetelor 
                   medicale
                - facilități oferite prin intermediul 
                  magazinelor de tip:
                     * economat; 
                     * cu profil naturist;
                     * funerar;
                     * în cadrul atelierelor de croitorie
                        și frizerie.

C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad, 
partenerul tău de nădejde!
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Ajutoare rambursabile acordate în anul 2016

* Bârlad
     în valoare de 15.700.125 lei 
     acordate unui număr de 5.479 membri

 * 32 sucursale 
     în valoare de 18.313.997 lei 
      acordate unui număr de 6.663 membri

NR.
CRT.

SUCURSALA
ÎMPRUMUTURI 

ACORDATE
VALOARE

1. ALEXANDRU VLAHUȚĂ 151 314.371

2. BĂCANI 268 630.332
3. BANCA 507 1.146.707
4. BLĂGEȘTI 42 96.810
5.

 

BOGDĂNEȘTI

 

114

 

361.151

 

6.

 

CIOCANI

 

282

 

904.152

 

7.

 

COROIEȘTI

 

120

 

420.948

 

8.

 

EPURENI

 

178

 

394.742

 

9.

 

FĂLCIU

 

159

 

446.546

 

10.

 

FRUNTIȘENI

 

143

 

274.958

 

11.

 

GHERGHEȘTI

 

50

 

121.028

 

12.

 

GRIVIȚA

 

334

 

895.605

 

13.

 

HĂLĂREȘTI

 

151

 

418.848

 

14.

 
IANA

 
142

 
421.063

 

15.
 
IVEȘTI

 
290

 
598.821

 

16.  MĂLUȘTENI  81  227.127  

NR.
CRT.

SUCURSALA
ÎMPRUMUTURI 

ACORDATE
VALOARE

17. MURGENI 256 747.940

18. PERIENI 513 1.470.897
19. POGANA 389 1.178.621

20. POPENI 272 1.599.122
21.

 

PUIEȘTI

 

228 505.386

22.

 

RAIU

 

47 140.556
23.

 

ROȘIEȘTI

 

197 385.612

24.

 

SLĂNIC

 

MOLDOVA 38 86.787
25.

 

ȘULETEA

 

184 447.100

26.

 

TUTOVA

 

195 531.457
27.

 

UNȚEȘTI

 

190 515.772

28.

 

VETRIȘOAIA 80 229.272
29.

 

VII ȘOARA

 

170 476.055

30.

 
VINDEREI

 
110 288.957

31.
 

VOINEȘTI
 

118 474.545

32.  ZORLENI  664 1.562.709
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CASA  DE  AJUTOR  RECIPROC  A  PENSIONARILOR “ELENA CUZA” BÂRLAD

Împreună   suntem   mai   puternici ! 

AJUTOARELE NERAMBURSABILE
ce se pot acorda membrilor începând cu data de 01.01.2016

Ajutor nerambursabil pentru membrii aflați în nevoi 
(fără venit sau cu un venit de până la 600 lei)

Ajutor nerambursabil pentru decontarea unei 
cote-părți din costul biletului de tratament în 

stațiunile balneare

 Ajutor nerambursabil în caz de incediu, inundaţii, 
cutremure, alunecări de teren şi alte evenimente cu 

implicare de pierderi materiale

Ajutor nerambursabil în caz de boli incurabile, 
pentru pierderea unui organ vital membrilor 

cu un venit de până la 1.000 lei

Ajutoare nerambursabile materiale 
(facilități și servicii - cabinete medicale, magazine, 

ateliere de prestări servicii, saloane)

Se acordă la solicitarea membrilor cu 
legitimația vizată trimestrial, semestrial

sau anual

20% din valoarea fondului cotizant, dar nu mai mult 
de 80 lei pentru venituri până la 1500 lei;
15% din valoarea fondului cotizant, dar nu mai mult 
de 100 lei pentru venituri peste 1500 lei

Până la 10% din valoarea fondului 
cotizant, dar nu mai mult de 150 lei

Până la 15% din fondul cotizant, 
dar nu mai mult de 300 lei

Între 5%-15% din valoarea fondului 
cotizant, dar nu mai mult de 400 lei
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CASA  DE  AJUTOR  RECIPROC  A  PENSIONARILOR “ELENA CUZA” BÂRLAD

Împreună   suntem   mai   puternici ! 

AJUTOARELE NERAMBURSABILE
ce se pot acorda membrilor începând cu data de 01.01.2016

Ajutor de fidelitate

Ajutoare acordate de 
Președinte şi Consiliul Director 

Ajutor de deces

Ajutoare nerambursabile acordate cu ocazia unor 
zile laice și religioase, precum și pentru activități

sociale, culturale, sportive

În funcție de posibilitățile financiare 
ale asociației în cuantumul stabilit 

de Consiliul Director

Membrilor aflaţi temporar în dificultate 
financiară, dar nu mai mult de 15% din 

valoarea fondului cotizant

Conform grilei de ajutor deces:
minim 1 an = 70 lei ;

maxim 30 ani = 1520 lei ;
peste 30 ani câte 50 lei / an.

În funcție de posibilitățile financiare 
ale asociației în cuantumul stabilit 

de Consiliul Director raportat la 
fondul cotizant
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AJUTOARE NERAMBURSABILE

705.477 lei
6.079 beneficiari

2016
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Avem grijă de 
        bătrânii noștri!

* Ajutoare acordate în urma unei achete sociale 
   20 membri                        beneficiari
           1.855 lei                valoare
* Ajutoare de fidelitate
                          beneficiari 12 membri
                           885 leivaloare
* Ajutoare acordate unor cazuri speciale
                          beneficiari 194 membri
          6.235 lei                 valoare
* Ajutoare pentru activități sportive 
                          beneficiari 127 membri
          3.600 lei                 valoare
* Ajutoare pentru susținerea activității culturale
                          beneficiari 531 membri
                           29.760 leivaloare
* Ajutoare oferite persoanelor care au celebrat centenarul
                          beneficiari 4 membri
          400 lei                 valoare 15



”Cineva alături are 
       întotdeauna nevoie 
               de ajutorul tău.”
                                 Ion Untaru

* Ajutoare deces
   764 membri                        beneficiari
           499.731 lei                valoare
* Ajutoare acordate cu ocazia zilelor de 1 și 8 martie
                          beneficiari 6 membri
                           280 leivaloare
* Ajutoare acordate cu ocazia sărbătorilor religioase
                          beneficiari 3.688 membri
          105.690 lei                 valoare
* Ajutoare acordate cu prilejul nunții de aur
                          beneficiari 132 membri
          9.000 lei                 valoare
* Ajutoare oferite de Federația Națională a Pensionarilor din România cu 
    prilejul zilei internaționale a persoanelor vârstnice - 1 octombrie            
                          beneficiari 480 membri
                           12.000 leivaloare
* Ajutoare oferite persoanelor ce au beneficiat de bilete de tratament în 
     stațiunile balneo-climaterice
                          beneficiari 121 membri
          36.041 lei                 valoare
* Ajutoare materiale constând în reviste, cocarde, plachete, medalii
   22.029 membri                        beneficiari
           436.689 lei                valoare

* Ajutoare constând în îmbrăcăminte oferită prin sponsorizare
    de S.C. Confecții S.R.L. Bârlad
   665 membri                        beneficiari
           32.688 lei                valoare
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      Urmare a Hotărârii Consiliului Director  nr.42 din 24 
aprilie 2014,  se în categoria ajutoarelor nerambursabile
înscriu din anul 2014 și serviciile prestate în cadrul 
cabinetelor medicale. 
      În aceeași categorie au fost menționate și  facilitățile
oferite prin intermediul magazinelor de tip Economat, cu 
profil naturist, funerar, în cadrul atelierelor de 
croitorie și frizerie. 
     Decizia adoptată de conducerea Casei s-a întemeiat pe 
considerentul că aceste cabinete deja aplicau reduceri 
substanțiale (între 25 - 50%), restul costurilor fiind 
suportate de către Casă. 
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* Cabinete stomatologice (în număr de 3)
   939 membri  87.890 lei              beneficiari ce au economisit
* Cabinet oftalmologic dr. Romanescu Carmen - Iași
                 beneficiari ce au economisit  446 membri 22.300 lei
* Cabinet oftalmologic dr. Șerban Maria
                 beneficiari ce au economisit  313 membri 1.748 lei
* Cabinet imagistică medicală (ecograf)
                 beneficiari ce au economisit  346 membri 21.315 lei
* Cabinet tratamente medicale
                 beneficiari ce au economisit  2.318 membri 15.837 lei
* Cabinet kinetoterapie
                 beneficiari ce au economisit  2.032 membri 24.017 lei
* Cabinet termomasaj (ședințe GRATUITE)
                 beneficiari ce au economisit  449 membri 22.450 lei
* Cabinet bioenergie
                 beneficiari ce au economisit  6 membri 200 lei
* Cabinet îngrijire corporală
                 beneficiari ce au economisit  83 membri 1.832 lei
* Cercul de gimnastică ritmică și aerobic
                 beneficiari ce au economisit  23 membri 4.480 lei
* Cabinet juridic
                 beneficiari ce au economisit  38 membri 1.900 lei
* Salon frizerie (Bârlad, Zorleni, Puiești, Iana, Perieni)
                 beneficiari ce au economisit  7.178 membri 55.718 lei
* Atelier croitorie (Bârlad și Pogana)
                 beneficiari ce au economisit  756 membri 3.442 lei

Împreună suntem mai puternici!18



Împreună suntem mai puternici!

se regăsesc în cadrul sucursalelor

Perieni
Pogana 
Puiești 
Slănic Moldova 
Șuletea
Voineşti 
Zorleni 
Gherghești (deschisă în 2016)

Magazine de tip economat

Alexandru Vlahuţă
Banca
Bogdăneşti
Ciocani
Epureni
Fălciu
Iana
Iveşti
Murgeni 

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

Volum desfacere în anul 2016 - 921.420 lei
Număr membri beneficiari - 20.119

NR.  
CRT.

 
ECONOMAT  

NUMĂR 

MEMBRI
 

DESFACERE  
1.

 
ALEXANDRU

 
VLAHUȚĂ

 
358

 
20.774,65

 2.

 

BÂRLAD

 

9.912

 

156.679,57

 3.

 

BANCA

 

1.262

 

98.665,63

 
4.

 

BOGDĂNEȘTI

 

234

 

14.095,10

 
5.

 

CIOCANI

 

547

 

131.588,03

 

6.

 

EPURENI

 

411

 

67.765,41

 

7. FĂLCIU 406 16.003,58
8. GHERGHEȘTI 142 17.577,92
9. IANA 404 21.725,08

NR.  
CRT.

 
ECONOMAT

NUMĂR 

MEMBRI
DESFACERE

10.

 
IVEȘTI

 
837 19.224,72

11.

 

MURGENI

 

756 14.927,34
12.

 

PERIENI

 

1.088 63.438,27

13.

 

POGANA

 

754 91.135,69
14.

 

PUIEȘTI

 

613 12.665,75

15.

 

SLĂNIC

 

MOLDOVA 138 19.472,79
16. ȘULETEA 516 86.203,55

17. VOINEȘTI 301 53.089,99
18. ZORLENI 1.440 16.386,19
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* Murgeni
* Perieni
* Pogana 
* Puiești 
* Zorleni 
 

* Alexandru Vlahuţă
* Bârlad
* Ciocani
* Epureni
* Gherghești
* Iana

Magazine cu profil naturist 
(Bârlad și Slănic Moldova)

Beneficiari 15.432 persoane
Valoare 531.207 lei 

Pompe funebre 
se regăsesc în cadrul sucursalelor 

”Nimeni nu este inutil în această lume 
dacă alină povara ce atârnă pe umerii 
semenilor săi.”
                                          (Charles Dickens)

NR.  
CRT.

 
POMPE FUNEBRE  

NUMĂR 

MEMBRI
 

DESFACERE  
1.

 
ALEXANDRU

 
VLAHUȚĂ

 340 209.899,45  2.

 
BÂRLAD

 

35

 

 9.148,28

 3.

 

CIOCANI

 

6

 

2.641,81

 
4.

 

EPURENI

 

44

 

16.429,50

 
5. GHERGHEȘTI 10 3.832
6. IANA 28 7.623,34

 NR.  
CRT.

 
POMPE FUNEBRE

NUMĂR 

MEMBRI
DESFACERE

7.
 

MURGENI
 

10 3.888,28
8.

 
PERIENI

 

14 5.111,76
9.

 

POGANA

 

32 9.852
10.

 

PUIEȘTI

 

17 7.891,21

11. ZORLENI 35 10.018,64

12. TOTAL 571 286.336,27
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C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad, 
partenerul tău de nădejde!

Analiza activităţii compartimentelor 

ce funcţionează în cadrul

Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

”Elena Cuza”�Bârlad

21



* Adunarea Generală;

* Consiliul Director;

* Președintele Asociației;

 * Comisia de Cenzori.

Organisme 
de 

conducere
Linia managementului de mijloc: 

* Directorul Economic

Linia managementului de jos:

* Compartimentul Secretariat

         Relaţii cu Publicul; 

* Compartimentul Financiar - Contabil; 

* Compartimentul Tehnico-Administrativ; 

* Compartimentul RUNOS;

* Oficiul Juridic.

Activitatea normativă desfășurată de 
C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad

        În cursul anului 2016 cu respectarea dispozițiilor O.G. nr.26/2000 
privind asociațiile și fundațiile, au fost emise de către Consiliul Director 
al C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad un număr total de 61 de hotărâri:
    * 41 hotărâri au vizat activitatea administrativă;
    * 20 hotărâri au privit probleme pe linie de personal.
     Președintele C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad a emis în cursul anului 2016 
un număr de 192 decizii:
    * 84 decizii privind activitățile administrative;
    * 108 decizii privind activitățile de personal.
     Consiliul Director C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad  a acordat membrilor 
asociației pe parcursul anului 2016 un număr de 179 audiențe.
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Activitatea de instruire a personalului  în 

domeniul securității și sănătății în muncă

   Consultanța în domeniul securității și 

sănătății în muncă în anul 2016 a fost 

asigurată de societatea comercială S.C. 

Consulting Evaluări S.R.L. Bârlad.

    S-a efectuat instruirea propriu-zisă a 

salariaților asociației potrivit tematicii fixate 

și aprobate de conducere, au fost completate 

fișele de post ale fiecărui salariat cu 

i n s t r u c ț i u n i l e  p r e v ă z u t e  d e  l e g e a 

nr.319/2006 pe linia securității și sănătății în 

muncă, s-au transmis către ITM Vaslui 

rapoartele de activitate ale Comitetului de 

Securitate și Sănătate în Muncă pentru anul 

2016. De asemenea, pentru că au fost 

respectate normele și instrucțiunile pe linia 

prevenirii evenimentelor, iar salariații 

C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad au fost corect 

instruiți, nu au fost înregistrate pe parcursul 

anului 2016 accidente de muncă în cadrul 

asociației. 

*

*

*

*

C.A.R.P ”Elena Cuza” Bârlad 

Activitatea de instruire a personalului 

în domeniul situațiilor de urgență

      Instruirea în domeniul situațiilor de 

urgență a salariaților C.A.R.P. ”Elena Cuza” 

Bârlad a fost efectuată în anul 2016 de 

către societatea comercială S.C. Lili-

Mălina S.R.L. Bârlad. 

Aceasta s-a realizat periodic, prin 

modalități specifice stabilite de comun 

acord de către conducerea asociației 

împreună cu Comitetul de securitate și 

sănătate în muncă și cu reprezentanții 

salariaților.

   Instruirea salariaților în domeniul 

situațiilor de urgență constituie o 

componentă a pregătirii profesionale și 

are ca scop însușirea cunoștințelor și 

formarea deprinderilor necesare în 

vederea prevenirii și reducerii efectelor 

negative ale situațiilor de urgență sau ale 

dezastrelor la locul de muncă și în incinta 

instituțiilor și operatorilor economici.

*

*
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Raportul medicului pentru 
medicina muncii pentru anul 2016

 
     Serviciul medical de medicina muncii din cadrul C.A.R.P. ”Elena 
Cuza” Bârlad este asigurat de Cabinetul Medical Individual de 
Medicina Muncii ”Crismed”, doctor Cristina Zaiț.
     În decursul anului 2016 s-a realizat controlul medical al 
angajaților C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad astfel:
             * 8 persoane evaluate în vederea angajării;
          * 15 persoane evaluate la interval de 6 luni pentru lucru în 
domeniul alimentar;
            * 63 persoane evaluate în cadrul controlului medical periodic 
anual.
       Au fost eliberate fișe de aptitudine cu aviz apt pentru 60 de 
angajați și 23 de avize cu apt condiționat și a fost întocmit un dosar 
pentru protecția maternității la locul de muncă.

24

         ”Tratează-i pe oameni ca şi cum ar fi ceea ce ar 
trebui să fie şi ajută-i să devină ceea ce sunt capabili 
să fie.”
                                                                                  Goethe
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Activitatea 
Compartimentului Juridic

    Oficiul juridic din cadrul C.A.R.P. “Elena Cuza” Bârlad, 
în cursul anului 2016, s-a preocupat de:
      acordarea de consultanță juridică gratuită; *
   recuperarea debitelor restante, activitate ce a condus la *
executarea silită și vânzarea prin licitație publică a unor bunuri 
imobile aparținând debitorilor în vederea recuperării sumelor 
restante;
    acordarea de asistență juridică la întocmirea sau modificarea * 
contractelor încheiate cu terțe persoane, precum și în cadrul 
negocierilor purtate cu autoritățile administrației publice.
      În cursul anului 2016 s-au comunicat un număr de 2.701 
notificări  , iar buna colaborare inițiată cu birourile executorilor 
judecătorești a condus la soluționarea a  din care:321 dosare
  în 137 dosare prejudiciul a fost recuperat integral;*   
  27 dosare au fost suspendate cu  reeșalonare;*   
  96 dosare sunt în curs de achitare;*   
  în 40 dosare prejudiciul nu a fost recuperat;*   
 21 dosare sunt în lucru. *   
    De asemenea, în  prejudiciul a fost recuperat 271 dosare
integral, iar în  s-a încasat suma de  127 dosare 245.868 lei. 
      Cu privire la dosarele aflate pe rolul instanțelor în cursul 
anului 2016, situația se prezintă astfel:
  3 dosare civile având ca obiect contestația la executare;*  
 2 dosare penale pentru înșelăciune în dauna C.A.R.P. ”Elena * 
Cuza” Bârlad.



Activitatea de soluționare a petițiilor 
Conducerea C.A.R.P ”Elena Cuza” Bârlad a soluționat pe parcursul anului 2016 un număr de 

1.747 petiții

* CERERI COMPENSARE: 278
         - 126 la cererea titularului conform art.27, alin. 10 din Statut și a Hotărârii Consiliului Director nr.44/2014;
                    - 95 cereri aprobate, 10 cereri aprobare reeșalonare, 17 cereri respinse;
         - 31 cereri făcute pe bază de referat;
         - 121 cereri din oficiu  conform Hotărârii Consiliului Director nr.44 /2014.
 
* CERERI REEȘALONARE: 81
         - 78 cereri aprobate; 
         - 1 cerere clasată;
         - 2 cereri aprobare compensare.

 * CERERI RETRAGERE: 356 
          - 238 cereri aprobate conform art. 10, alin. 1, raportat la alin. 3 teza 1 și teza 2 din Statut;  
          - 10 cereri clasate; 
          - 6 cereri transformate în restituire parțială;
          - 1 cerere transformată în compensare;
          - 7 cereri la care a a renunțat titularul;
          - 94 cereri respinse.

 * CERERI RESTITUIRE PARȚIALĂ DIN COTIZAȚIE: 291
          - 273 cereri aprobate conform art. 10, alin. 1, raportat la alin. 3 teza 1 și teza 2 din Statut;
          - 14 cereri respinse;
           - 4 cereri clasate întrucât titularul a renunțat la solicitare.

* CERERI COTĂ PARTE TRATAMENT: 177
          - 112 cereri aprobate  conform  Hotărârii Consiliului Director nr.104/2014; 
          - 65 cereri respinse.

* AJUTOARE NERAMBURSABILE: 67
           - 65 cereri aprobate;
           - 2 cereri respinse.

* CERERI PENTRU RESTITUIRE DE LA CREDITORI DIVERȘI: 218 
          - 170 cereri aprobate;
          - 48 cereri respinse.

  * CERERI PENTRU APROBAREA UNUI ANGAJAMENT DE PLATĂ: 50
         - 44 cereri aprobate; 
          - 1 cerere respinsă;
          - 3 cereri aprobare compensare a debitului din fondul cotizant;
          - 2 cereri aprobare reeșalonare.
 
*  TRANSFERURI EXTERNE: 23 
           - transferuri aprobate – 23 conform art. 6, alin. 3 din Statut;
           - transferuri  venite - 3;
           - transferuri plecate - 20.

* PETIȚII DIVERSE: 94 
           - 73 cereri aprobate;
           - 19 cereri respinse;
            - 2 cereri clasate.

* PETIȚII ONLINE: 8
            - aprobate 8.

* PROCESE VERBALE DE SESIZARE DIN OFICIU: 104
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ÎMPREUNĂ VIITORUL

Activitatea compartimentului administrativ
sectorul cheltuieli și investiții

* Sediul C.A.R.P. ”Elena Cuza” din Bârlad
 

- Achiziție clădire administrativă în vederea înființării unui Club cu 
utilități multiple;
 - Achiziție a unui autoturism marca Dacia Duster și a unui automobil 
marca Dacia Lodgy, precum și a unei autodube marca Mercedes sprinter 
pentru transportul mărfii;
 - Instalare sistem de supraveghere video, a unui sistem de alarmă și a unui 
sistem de control acces;
 - Achiziție televizor led Samsung 65JU6000, 163 cm diagonală și a unui 
monitor led Apple thunderbolt cu display 27” pentru vizualizarea 
camerelor de supraveghere;
 - Pentru susținerea activității culturale s-au achiziționat pianină, 
teleobiectiv Canon EF 70-300m, dispozitiv înregistrare audio portabil, 
sistem boxă mobile trust fiesta pro party, trepied foto-video și hard disk 
Sony portabil;
 - Pentru activitatea de informare a membrilor, s-au achiziționat 3 
panouri publicitare;
 - Achiziție sistem Dell optiplex 3040 MT, licențe programe informatice 
CorelDRaw Graphics, Kaspersky antivirus, Microsoft office for MAC.

* Sucursala Alexandru Vlahuță
 - achiziție sistem Dell optiplex 3040 MT și monitor Dell 1920*1080;

* Sucursalele Banca, Ciocani, Epureni, Pogana, Șuletea  
 - achiziție ladă frigorifică;

* Sucursala Bogdănești
 - achiziție sistem Dell optiplex 3040 MT și monitor Dell 

   18.5 E 1916 HD 1366*768;
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ÎMPREUNĂ VIITORUL

Activitatea compartimentului administrativ
sectorul cheltuieli și investiții

- achiziție sistem alarmă, aparat de marcat electronic fiscal, cântar 
    electronic cu braț, sistem Dell optiplex 3040MT și monitor 27” P271H 
    led 1920*1080BK;

* Sucursala Perieni
- achiziție sistem alarmă, definitivare lucrări de amenajare și modernizare 
    a clădirii în care se desfășoară activitatea, construire sobă;
-  pentru frizeria din incinta Sucursalei Perieni s-au achiziționat mașini de 
    tuns, foarfeci, perii, pelerine;
-  achiziție 2 lăzi frigorifice; 

* Sucursalele Alexandru Vlahuță, Banca, Bogdănești, Ciocani, 
         Epureni, Fălciu, Fruntișeni, Grivița, Iana, Ivești,  Murgeni, 
         Pogana, Puiești, Roșiești, Slănic Moldova, Șuletea, 
         Tutova, Unțești, Vetrișoaia, Vinderei, Viișoara, Voinești 
         și Zorleni

* Sucursala Gherghești 

-  îmbunătățiri aduse sistemului de alarmă.
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Strategia și obiectivele 
C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad 

pentru anul 2017

1. Menținerea unui număr de minim 33.000 de membri;
2. Continuarea și finalizarea lucrărilor la sucursala IVEȘTI;
3. Achiziționarea unui teren sau a unei clădiri pentru sucursala BANCA; 
4. Organizarea Nunții de Aur la sediu și la sucursalele din teritoriu;
5. Organizarea de excursii pentru membrii asociației, la tarife reduse cu 50% 
din contravaloarea transportului;
6. Perfecționarea activității de acordare a împrumuturilor, a ajutoarelor 
nerambursabile şi a ajutoarelor de deces;
7. Dezvoltarea relațiilor instituționale cu organismele legislative ale 
administrației publice centrale și locale pentru promovarea și susținerea 
proiectelor legislative care fac referire la drepturile membrilor asociației, 
persoane de vârsta a treia;
8. Realizarea de proiecte și programe de asistență socială, medicală, culturală 
și de protecție socială;
9. Diversificarea de către asociație şi sucursalele sale a activităților cultural-
recreative, de socializare și consiliere psihosocială pentru persoanele vârstnice;
10. Înființarea unui cabinet pentru consultații EKG;
11. Procurarea de spații pentru sediile sucursalelor la prețuri rezonabile și 
avantajoase;
12. Procurarea unui spațiu pentru înființarea unui CLUB cu utilități multiple: 
tenis de masă, șah, activități culturale și sportive, spectacole etc.;
13. Instalarea de sisteme de alarmare în caz de incendiu în clădirea 
administrativă a asociației și la sucursalele din teritoriu;
14. Acordarea de ajutoare nerambursabile cu diverse ocazii (laice, religioase 
etc.), precum și pe bază de anchetă socială, în funcție de disponibilitățile bănești ale 
asociației;
15. 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;
16. Obținerea de donații și sponsorizări.
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Parteneri:

Mulțumim !
tuturor celor care ne-au fost aproape 

pe parcursul anului 2016

* 9.916 242.079persoane fizice și juridice ce au donat suma de  lei 

 persoane fizice ce au direcționat 2% din impozitul pe venit către * 626
            asociația noastră

 Don* ație autovehicul frigorific marca Peugot pentru transportul mărfii 

     perisabile din partea familiei Hriscu  Vlad Andrei

Instituția Prefectului
Județului Vaslui

Consiliul Județean
Vaslui

Protoieria 
Bârlad

I.P.J. 
VASLUI

MIN
IS

TERUL APĂRĂRII

CERCUL MILITAR
BÂRLAD

Casa de Cultură a Sindicatelor 
”George Tutoveanu” Bârlad

Casa Națională 
”Stroe S. Belloescu” Bârlad

S.C. IRIMPEX S.R.L.
BÂRLAD

ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ 
CULTUL EROILOR ”REGINA MARIA”

MUZEUL ”VASILE PÂRVAN”  BÂRLAD

SOCIETATEA DE ȘTIINȚE ISTORICE
FILIALA BÂRLAD
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 ”ELENA CUZA” BÂRLAD

 RECIPROC A          PENSIONARILOR

CASA DE AJUTOR

Vreau să devin 
membru al Casei !

Ce trebuie să fac?

COTIZAȚIE LUNARĂ:                1% din veniturile lunare
CONTRIBUȚIE FOND DECES:  4 lei/lună

Pensionari

TAXA DE ÎNSCRIERE

CONTRIBUȚIE PENTRU DECES 

COTIZAȚIE MINIMĂ LA FOND SOCIAL 
ÎMPRUMUT 

CARNET DE MEMBRU

ALTE IMPRIMATE - STATUT

LEGITIMAȚIE

TOTAL 

20 lei 

12 lei
3 luni 

15 lei
3 luni 

6 lei

1 leu

6 lei

60 lei 

TAXĂ DE REACTIVARE MEMBRU 100 lei 

TAXĂ DE REÎNSCRIERE 50 lei 

Salariați / Alte categorii

30 lei TAXA DE ÎNSCRIERE

CONTRIBUȚIE PENTRU DECES 

COTIZAȚIE MINIMĂ LA FOND SOCIAL 
ÎMPRUMUT 

CARNET DE MEMBRU

ALTE IMPRIMATE - STATUT

LEGITIMAȚIE

TOTAL 

12 lei
3 luni 

15 lei
 3 luni 

6 lei

1 leu

6 lei

70 lei 

TAXĂ DE REACTIVARE MEMBRU 100 lei 

TAXĂ DE REÎNSCRIERE 70 lei 

2%

2%2%

2% 2%

2%

 pentru casa ta!

Direcționeazã
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Materialul reprezintă o sinteză a activității C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad 
în anul 2016.

Prelucrare informații și concepție grafică:

   Zaldea Teodora Elena și Bocan Sorin   

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad

CARP Elena Cuza Barlad

www.carpbarlad.org



Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor �”Elena Cuza”� Bârlad

strada Nicolae Iorga nr.7A
Localitatea Bârlad, județul Vaslui, cod poștal 731182

Telefon: 0235/421.340
Email: carpbarlad@carpbarlad.ro
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