
 

 

CASA DE AJUTOR RECIPROC „ELENA CUZA” 
BÂRLAD, IZVORUL MÂNGÂIERII ȘI FERICIRII SUFLETEȘTI 

PENTRU PERSOANELE GENERAȚIEI A TREIA 
 

(RAPORTUL CONSILIULUI DIRECTOR LA 120-A ANIVERSARE) 
 

Doamnelor și domnilor delegați, 

Iubiți oaspeți din țară, 

Stimați invitați, 

Doamnelor și domnilor! 

 

 

Bârladul vă primește astăzi în straie împrospătate, întru cât 
lunga lui existență de peste opt secole se evidențiază cu încă un 
eveniment cu trăire lungă : Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor din această veche urbe  împlinește 120 de ani. Că 
se numește acum „Elena Cuza” e un semn de acumulare a unor  
îndatoriri pe care le are față de cei care, prin secoli, au pus 
umărul la creșterea și înflorirea acestei așezări.  

În structura societății umane, există o mulțime de 
organisme, cu scopuri variate, care vin în întâmpinarea cerințelor 
cotidiene ale cetățenilor. Oneste, ele își îndeplinesc 



funcționărește obligațiile față de beneficiarii lor, nedepășind însă 
o cotă valorică medie. La nivel microsocial sunt necesare, la nivel 
macro rămân insignifiante. Câteva, puține, își depășesc însă 
condiția utilității comune și, printr-o exhibare a unor posibilități 
colaterale scopului central, ies din sfera banalului exersat, cu 
folos perioade îndelungate, impunându-se, printr-un corolar de 
activități vizibile, atenției celor slujiți, dar și localități în care își 
afișează „marfa”. Este chiar cazul Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor „Elena Cuza” din Bârlad, care nu mai este demult o 
simplă „bancă” de împrumutat bani și de încasat modica 
dobândă…La nivelul Bârladului, C.A.R.P. „Elena Cuza ” Bârlad e 
un reper, e un focar nu numai de sprijin și protecție, ci și de 
cultură de masă.  

Prin acest raport urmărim figurarea drumului de peste  un 
veac pe care această Casă l-a străbătut mereu cu gândul la, mai 
ales, cei necăjiți. 

Pentru Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ 
din Bârlad, cei 120 de ani de istorie au însemnat traversarea a 
două războaie mondiale, trecerea țării de la monarhie la 
republică, de la comunism la democrație și economie de piață.  
 

Instituția bârlădeană a traversat cu bine epoci istorice 
extrem de diferite: ea și-a început activitatea la 24 ianuarie 1898, 
sub regele Carol I (1866-1914), având denumirea “Funcționarul”, 
denumire pe care și-a păstrat-o și ulterior, pe întreaga perioadă 
de domnie a regelui Ferdinand (10 octombrie 1914 - 20 iulie 
1927). În plină criză economică mondială (1929-1933) și într-o 



țară convulsionată politic de repetatele abdicări ale regelui Carol 
al II-lea (el renunțase la tron succesiv, în 1925 si 1927, pentru a 
reveni ulterior în țară și a domni, de astă dată neîntrerupt, între 
8 iunie 1930 și 6 septembrie 1940), la 23 iunie 1932, asociația și-
a schimbat denumirea în ″Asociația Pensionarilor Tutoveni″ și s-
a afiliat Uniunii Pensionarilor Publici din România. În această 
structură, asociația a traversat perioada celui de-al doilea război 
mondial (din 4 septembrie 1940 și până la 23 august 1944, primul 
ministru și conducătorul statului fiind Ion Antonescu), scurta 
domnie a regelui Mihai (6 septembrie 1940 - 30 decembrie 1947) 
și instaurarea regimului comunist (dr. Petru Groza, prim ministru 
între 6 martie 1945 și 2 iunie 1952). În urma unui Decret al 
regimului comunist cu nr.204 din 21 noiembrie 1951, asociația 
se reorganizează în conformitate cu exigențele momentului și își 
schimbă denumirea din Asociației Pensionarilor din Bârlad în 
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Bârlad. Cu aceasta 
denumire, instituția traversează perioada comunistă și după 
1989, prin Hotărârea nr.53 din 28 aprilie 2011 a Consiliului 
Director al C.A.R.P. Bârlad, denumirea instituției este 
reconfirmată și completată în Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor ″Elena Cuza″ din Bârlad. 

 

Istoric vorbind, C.A.R.P. „Elena Cuza” este foarte tânără față 
de orașul mamă, dar este expresia unei experiențe care și-a 
demonstrat viabilitatea  prin exercițiu, prin încercări și, mai cu 
seamă, prin muncă zilnică. Proverbul vechi cât lumea, „Strânge 
bani albi pentru zile negre”, și-a arătat eficiența, dar el nu se 
împlinește așteptând, ci conlucrând cu viața, cu truda, cu 



perspectiva. Acesta a fost și temeiul  în virtutea căruia  s-a 
înființat, în 1898, Asociația „Funcționarul”. Că a coincis cu o dată 
importantă din istoria României  e un noroc, dar determinarea 
era legată de viitor și nu de trecut. Asigurarea unei bătrâneți  
liniștite cât de cât i-a făcut pe „funcționarii” bârlădeni de atunci 
să se gândească la anii de final. Simplu, așa trebuie interpretată 
inițiativa lor, pe care o apreciem și căreia încercăm să-i stabilim 
strălucirea inițială. 

Astăzi, în 2018, sărbătorim un eveniment care, fără 
inițiativele de atunci, aparent încâlcite, n-ar fi fot posibilă 
evidențierea lui.  

Instituția bârlădeană nu numai că a supraviețuit vreme de 
120 de ani dar s-a și dezvoltat și întărit, prezentându-se astăzi 
drept o instituție puternică, vie, orientată spre nevoile 
cetățeanului în vârstă. Durabilitatea instituțională a Casei de 
Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ din Bârlad s-a 
datorat, evident, atât managementului asigurat de succesivele 
echipe de conducere dar și faptului că asociația a răspuns și 
continuă să răspundă unor nevoi reale, venite din partea unei 
categorii tot mai semnificative de populație - pensionarii.  

În perioada 24 ianuarie 1898 – 6 mai 2010, durabilitatea 
instituțională a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena 
Cuza” din Bârlad s-a datorat activității de conducere a 
președinților: Gheorghe Kiriac (1913 - 1918); Gheorghe Bahrim 
(1918 - 1926);  N. K. Gheorghiu (1932-1933); A. Mihăilescu (1933-
1934); C.I. Droc (1934-1940); Ştefan Coşniţă (1940 -1943);  Adam 
Atanasiu (1943 - 1945); Gheorghe Barbu (1945 – 1957); Ioan 



Hizic (1957 - 1966); Gheorghe Iacob (1966 - 1974); Vasile Ariton 
(1974 - 1978); Gheorghe Saulea (1978 - 1980); Vasile Parfene 
(1980 - 1989); Petre Aur (1989); Gheorghe Vrabie (1989 – 2001); 
Gheorghe Tănase (2001 – 2010), pentru care să păstrăm un 
moment de reculegere. 
 C.A.R.P. „Elena Cuza” din Bârlad se simte responsabilă față 
de efortul  înaintașilor, dar, totodată, însuflețită de vremea care a 
trecut și care a devenit exemplu pentru noi toți,  însă prezentul ne 
presează și, în consecință, ne obligă. 

 Astăzi, încercăm un bilanț. Evoluția și activitatea 
C.A.R.P. „Elena Cuza” este plaja de activități profesionale și 
social-culturale pe care o vom măsura. Nu vom scăpa din vedere 
activitatea economico-financiară și financiar contabilă, 
obiectivele generale ale Asociației noastre, dar vom avea în 
vedere și aprecierea muncii desfășurate de membrii C.A.R.P., 
prin reprezentanții săi aleși, prin colaboratori, voluntari și 
salariați, pe baza activității prestate de fiecare în parte.



  Temporar sunt președintele acestei asociații pestecentenare. 
În concepția mea, cred că eficientă este acea activitate de 
conducere care  face totul pentru realizarea de proiecte și 
programe de asistență socială, medicală, culturală și de protecție  
socială, precum și acordarea de ajutoare rambursabile sub formă 
de împrumut și nerambursabile unor membri ai asociației.  

„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 şi juridică care nu urmăreşte 
foloase pecuniare sau patrimoniale pentru asociaţii săi…” (Art. 1, 
Alin.2 din Statut) 

„Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena 
Cuza” Bârlad are ca obiect de activitate, în raport de posibilităţile 
financiare ale Casei, prin condiţiile stabilite de Consiliul Director, 
sprijinirea materială, socială, juridică, culturală şi de orice altă 
natură a membrilor săi, în care scop: a) acordă împrumuturi 
rambursabile cu dobânzi rezonabile, diferenţiate, în funcţie de 
existenţa sau inexistenţa fondului cotizant, dobânzile fiind 
stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Director; b) acordă ajutoare 
nerambursabile, într-o cotă procentuală din cuantumul fondului 
cotizant existent la data formulării cererii, pentru membrii cu 
situaţie materială precară, pe baza unei anchete sociale, 
procentul fiind stabilit de Consiliul Director la terminarea anului 
financiar; c) organizează pentru membrii săi activităţi sociale, 
culturale, recreativdistractive, simpozioane, prezentarea de 



lucrări ştiinţifice, expoziţii, excursii şi vizite la obiective culturale, 
sociale, de interes naţional şi universal, folosind mijloace de 
transport proprii sau închiriate, întreceri sportive şi altele cu 
acoperirea unei cote părţi din costul acestor acţiuni de către 
asociaţie şi de către sponsori, donatori, etc.; d) organizează 
prestarea, cu preţuri reduse sau gratuit, a unor servicii pentru 
membrii Casei şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea 
acestora, folosind munca unor pensionari membri ai Casei sau 
alte persoane angajate în acest scop; e) acordă ajutor 
nerambursabil membrilor suferinzi de boli incurabile, celor care 
au pierdut un organ vital, care au suferit o vătămare corporală 
gravă din culpa altei persoane, etc, într-o cotă procentuală din 
cuantumul fondului cotizant existent la data formulării cererii, pe 
baza documentelor medicale, a unei anchete sociale, procentul 
fiind stabilit de Consiliul Director la terminarea anului financiar; 
f) acordă ajutoare băneşti sau alimentare membrilor cu ocazia 
unor sărbători creştineşti sau laice într-o cotă procentuală, 
stabilită de Consiliul Director, din fondul cotizant existent la data 
acordării; g) acordă ajutor nerambursabil, în caz de incendiere a 
bunurilor mobile şi imobile, dacă nu este culpa victimei, în caz de 
inundaţii, cutremure, alunecări de teren şi alte evenimente cu 
pierderi materiale într-o cotă procentuală, stabilită de Consiliul 
Director, din fondul cotizant existent la data formulării cererii; h) 
ajutorul de deces se acordă persoanelor desemnate de titular, în 
timpul vieţii, în funcţie de vechimea în asociaţie şi de cuantumul 
contribuţiei pentru deces; i) plata parţială, în cotă procentuală 
din fondul cotizant stabilită de Consiliul Director, a costurilor 



unor bilete de tratament efectuat în staţiuni balneoclimaterice; 
î) ajutoare pentru membrii aflaţi temporar în dificultate 
financiară ce vor fi aprobate de Consiliul Director; j) ajutoare 
băneşti şi în natură pentru voluntari cu ocazia sărbătoririi unor 
zile speciale laice sau religioase, ajutoare ce vor  fi aprobate de 
Consiliul Director; k) ajutoare băneşti şi materiale ocazionale 
membrilor aflaţi în dificultate, aprobate de Preşedintele 
Consiliului Director; l) prestarea de servicii şi executarea unor 
lucrări contracost, la preţuri reduse pentru membrii asociaţi şi 
membrii de familie ai acestora, folosind de regulă, munca unor 
membri pensionari ai Casei, ai unor zilieri, voluntari şi 
colaboratori la tarife reduse; plata se va face în conformitate cu 
respectarea dispoziţiilor legale în vigoare specifice fiecărei 
activităţi (croitorie, cizmărie, depanare radio tv, frizerie, coafură, 
asistenţă juridică, asistenţă şi tratamente medicale, reparaţii 
instalaţii sanitare şi aparatură electrocasnică, etc); m) 
organizarea de magazine pentru desfacerea de produse 
alimentare de bază la preţuri de producţie, de achiziţie, de 
cumpărare, organizarea de magazine cu produse alimentare, 
altele decât cele de  bază şi nealimentare, magazine cu produse 
naturiste la preţuri cât mai mici, în care vor fi incluse cheltuielile 
de aprovizionare, transport, de întreţinere, de păstrare şi alte 
cheltuieli; n) administrarea de case de odihnă şi tratament, de 
pensiuni, organizarea de centre de zi, organizarea de ateliere 
pentru repararea de diverse obiecte electrocasnice, 
îmbrăcăminte, încălţăminte, etc ; o) efectuarea de servicii 
funerare pentru membrii decedaţi ai Casei de Ajutor Reciproc a 



Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad (asigurarea de sicrie, cruci, 
monumente funerare, alte obiecte funerare la preţuri 
avantajoase, prin confecţionarea sau cumpărarea lor, asigurarea 
transportului, etc); p) prestarea unor servicii medicale contra 
unor tarife reduse care să acopere cheltuielile materiale şi 
salariile personalului specializat, în cadrul cabinetelor medicale 
şi stomatologice individuale care funcţionează potrivit legilor în 
vigoare; r) prestarea unor servicii de sănătate şi întreţinere în 
cadrul cabinetelor de reflexoterapie, masaj, fizioterapie, 
termomasaj, bioterapie şi bioenergie, biorezonanţă, etc; s) alte 
acţiuni şi forme de asistenţă socială” (Art. 2, Alin. 1 din  Statutul 
de funcționare al C.A.R.P. „Elena Cuza”). 

Alături de acestea, mărirea și conservarea patrimoniului vor 
conduce concret la eficientizarea activității curente și la 
creșterea capacității de analiză și sinteză a întregii activități. 
Aceasta, de fapt, este ținta întregii noastre activități de 
conducere, spre binele tuturor membrilor noștri din Bârlad și din 
sucursalele asociației noastre de pensionari. 

La C.A.R.P. Bârlad activitatea, viața ei, seamănă  cu o 
poveste. Ceea ce contează este dăruirea oamenilor de aici. Veți 
găsi cu siguranță numai oameni buni.  OMUL bun este  cel care e 
gata să-l ajute pe  altul la necaz, care participă prin binele propriu  
la binele cetății.  Aici veți găsi  oameni  care au  o inimă mare, 
voioasă, sensibilă și caldă.  Sunt generoși, binevoitori, fiecare 
fiind un om de colecție în același timp. 



C.A.R.P. Bârlad  este unul din izvoarele mângâierii și ale 
fericirii sufletești pentru persoanele generației a treia, cărora  se 
încearcă  a li se oferi un trai   decent și o bătrânețe  liniștită. 

Implicarea asociației noastre în viața socială și economică a 
orașului nostru se regăsește pe mai multe paliere, politicile 
sociale fiind multifațetate. Mă refer aici, la multitudinea de 
oportunități oferite celor care au slujit o viață câmpul muncii și 
care, acum au nevoie de intergrare și suport, pentru a avea în 
continuare un parcurs existențial firesc. 

Așadar, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ”Elena 
Cuza” este liniștita oază de lumină, este adăpost gratuit față de 
dificultățile și nedreptățile societății, de incoerența deciziilor 
politice, de derapajele morale, de obrăznicii comportamentale ale 
celor responsabili cu sănătatea națională.  

 

Faptele mari, au nevoie de cuvinte puține... 

 

Ne aflăm într-un moment de bilanț, care coincide fericit cu 
marea noastră sărbătoare. Cu cinste și responsabilitate ne 
înfățișăm în fața Dumneavoastră cu fruntea sus, după cum tot 
așa am stat zeci și zeci de ani. 

Dumneavoastră, domnilor delegați, vă mulțumim pentru 
ajutor. Colaboratorilor le mulțumim  cu gratitudine. Organelor 
conducătoare de la municipiu și de la județ le rămânem datori cu 
efortul de care suntem capabili.Federației Naționale îi mulțumim 



pentru sprijinul permanent, dar și pentru aprecierile 
încurajatoare. 

Oaspeților din țară, sosiți la Bârlad, le mulțumim pentru 
amiciția  arătată și pentru gestul nobil de a ne transmite, 
personal, încurajările lor. Vom răspunde oricând cu solicitudine 
oricăror solicitări ale acestora. 

Fie ca ziua de azi să fie una de cotitură reală în activitatea 
noastră, iar peste ani, când ne vom mai aduna, la o sărbătoare, 
să ne privim în ochi ca oameni harnici, pricepuți, care știm să ne 
împlinim angajamentele în fața Dumneavoastră și în fața propriei 
noastre conștiințe. 

La mulți ani! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


