
RAPORT 

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

Adunarea Generală a Reprezentanților Membrilor 
Asociației C.A.R. Pensionari ”Elena Cuza” Bârlad

16 aprilie 2021 - prin corespoendență

ANUL 2021

- Anul omagial al pastorației românilor din afara României și Anul comemorativ al celor adormiți 

în Domnul; valoarea liturgică și culturală a cimitirelor în Patriarhia Română;

- 590 de ani de la naşterea domnitorului Vlad Țepeș;

- 225 de ani de la naşterea lui Anton Pann muzician, scriitor și folclorist român;

- 500 de ani de la naşterea lui Ioan Vodă cel Viteaz, domn al Moldovei (1572-1574);

140 de ani de când s-a născut Octavian Goga, poet și politician român, prim-ministru al României 

(1937 – 1938) și membru al Academiei Române;

- 140 de ani de la nașterea Ion Minulescu, poet și prozator român;

- 160 de ani de la naşterea lui Constantin Prezan, mareșal român;

- 125 de ani de la naşterea lui Nicolae Bagdasar, filosof român;

- 145 de ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi;

- 110 ani de când s-a născut Emil Cioran, filosof, eseist român;

- 200 de ani de la naşterea lui Vasile Alecsandri, scriitor și om politic român;

- 140 de ani de când s-a născut George Enescu, compozitor, violonist, pedagog, pianist și dirijor.

PRIVIND: 

- ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI ÎN ANUL 2020;

- EXECUȚIA BUGETARĂ LA 31 DECEMBRIE 2020;

- BILANȚUL PE ANUL 2020;

- PROIECTUL DE BUGET PE ANUL 2021;

- STRATEGIA DE DEZVOLTARE A ASOCIAȚIEI PENTRU PERIOADA 2021 - 2026



I) Insemnele Asociației 

II) Organele Colective de conducere și de execuție ale Asociației

III) Mesaje și poezii dedicate anotimpului de primăvară și 

Adunării Generale Anuale din 16 aprilie 2021 

1. Să intre Primăvara! - Corina ZUPCĂU

2. Poveste - Corina ZUPCĂU

3. Mesajele Președintelui Mihai NICOLAIE și al Consiliului  Director  al Asociației

4. Mesajele Domnului ing. Gheorghe CHIOARU și a 

Domnului Av. Dumitru Boroș,  Primarul mun. Bârlad

5. Primăvară...  O pictură parfumată cu vibrări de violet - Livia ANDREI

6. Primăvară cu cântec - Petruș ANDREI

7. Mi-e primăvară - Nina CĂRĂBĂȚ 

IV) Raportul Consiliului Director privind activitattea Asociației pe anul 2020

1. Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor  Asociației

2. Misiunea, Viziunea, Valorile

3. Situația membrilor Asociației la 31 decembrie 2020

4. Mișcarea membrilor Asociației pe parcursul anilor 2010-2020

5. Clasificarea ajutoarelor 

6. Ajutoare rambursabile acordate în anul 2020

7. Ajutoare nerambursabile acordate în anul 2020

8. Analiza activității compartimentelor ce funcționează în cadrul Asociației

9. Activitatea socială, culturală și artistică în anul 2020

V) Execuția bugetară la 31 decembrie 2020

VI) Raportul de activitate al Comisiei de Cenzori privind perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020

VII) Proiectul de buget 2021

VIII) Strategia și obiectivele Asociației pentru perioada 2021 - 2026

IX) Ajutoare deces

1. Valoarea contribuției Ajutor de Deces încasată în perioada 01.01.1970-31.12.2020

2. Situația ajutoarelor de deces (perioada 2006-2021)    

X) Programul Adunărilor Generale Ordinare A Asociației C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad  2021
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Sigla, Drapelul și Imnul Asociaţiei C.A.R. Pensionari ,,Elena Cuza” Bârlad

Drapelul Sigla Imnul 
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Director  Economic
Vlad-Andrei HRISCU

Contabil-șef
Dumitru DIMA

Înființată la  24 ianuarie 1898 și reorganizată la 8 octombrie 1954

Afiliată la Federația Națională a Caselor de Ajutor Reciproc din România ”OMENIA” 

se prezintă

Nicolaie 
MIHAI

Președinte 

Veronel
AIONIȚOAIE

Consilier

Tincuța 
SIBERESCU

Consilier

Vasile 
CHELARU
Consilier

Veruța
TĂNASE
Consilier

Eugen
NECHITA

Virginiea 
IFTIMIE

Elena 
COCIOABĂ

Asociația Casa De Ajutor Reciproc A Pensionarilor ”Elena  Cuza” Bârlad
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Poveste

      Corina Zupcău

Să ne prezică viitorul primăvara,

cu chipul de femeie-ndrăgostită

ce-și etalează puritatea fără frică,

când ghioceii proslăvesc pământul!

Un nobil anotimp renaște să se-alinte

cu-această stare de imensă fericire,

zăpada se topește când ghiocelul crește,

plăpând, adorat și smerit, ca un înger!

Cu zâmbet de copil a venit să încânte,

să-și spună povestea iubirii perfecte

în lacrima nopții sau în surâs de ziuă,

să ceară iubirea, știind c-o va pierde!

Să intre Primăvara!

             Corina Zupcău

Deschisă e fereastra, să intre primăvara,

Azi Dumnezeu revarsă o dragoste imensă,

Și sufletul e-o floare ce veșnic se desface, 

Îmbrățișări împarte, în bucurii și pace!

Se naște strălucirea-n ochii plini de viață,

O dulce primăvară își leagănă-o dorință,

Stau ghioceii aplecați, în dragoste curată,

Cu mărțișorul agățat în piept, cei inimoși, așteaptă!



 Dragii noștri membri și colaboratori, dar mai ales dragele noastre doamne, bunici, 
mame și fiice, am dorit cu tot dinadinsul să vă facem o mică surpriză: să fim noi anul 
acesta vestitorii Primăverii!

 După un an mohorât și ciudat (care parcă refuză cu încăpățânare să se mai termine), 
noi ne-am gândit că nu putem rezolva marile probleme ale lumii, dar putem, în schimb, să 
vă aducem un zâmbet pe chip și-o mângâiere în suflet. Să ne bucurăm: Dumnezeu ne-a 
binecuvântat cu incă un an, cu încă o primăvară - o nouă renaștere a întregului Univers!

 Ce anotimp poate da mărturie mai mult de forța și vitalitatea Vieții, precum 
primăvara, cu maternitatea ei ancestrală și binefăcătoare, cu alaiul ei de verde vibrant, 
mărțișoare, miros de flori și Ziua Mamei!

 Să ne bucurăm de acest anotimp binecuvântat, care reprezintă începutul creației 
lui Dumnezeu, izvorul Lumii, izvor de speranță pentru orice ne-am propus bun în viață și 
spre a trece cu bine peste orice obstacol.

 Vine iarăși Primăvara, ce bucuroasă minune! La mulți ani femeie, la mulți ani 
bunicuțelor, mamelor, fiicelor... dar și tuturor bărbaților și oamenilor, căci toți am 
ieșit din aceeași femeie (Eva) și din același bărbat (Adam). La mulți ani România și 
Dumnezeu să te binecuvânteze în veac! 

MESAJUL PREȘEDINTELUI ASOCIAȚIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR 

”ELENA  CUZA” BÂRLAD,  MIHAI NICOLAIE , 

CU OCAZIA BILANȚULUI ȘI A SOSIRII  PRIMĂVERII  ANULUI  2021
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Simțind mireasma primăverii adusă de luna martie, instantaneu ne bucurăm de 
renașterea naturii și reînnoirea timpului. Anul acesta, poate  mai mult ca altădată, 
așteptăm o primăvară aducătoare de multă speranță, sănătate, noroc și belșug pentru 
cei dragi.

Să ajute Bunul Dumnezeu să fie o primăvară purtătoare de biruință, împotriva 
pandemiei, supărărilor, nedreptăților de orice fel!

Să ne păstrăm obiceiul de a dărui celor dragi, în prima zi a lunii martie,  șnurul de 
mărțișor alcătuit din două fire de lână (ori mătase, în prezent), răsucite și colorate în 
alb și roșu, care reprezintă unitatea contrariilor!

Cât de frumos se exprima poetul George Coșbuc, într-un studiu dedicat 
mărțișorului! "Scopul purtării lui este să-ți apropii soarele, purtându-i cu tine chipul. 
Printr-asta te faci prieten cu soarele, ți-l faci binevoitor să-ți dea ce-i stă în putere, mai 
întâi frumusețe ca a lui, apoi veselie și sănătate, cinste, iubire și curățire de suflet. 
Țăranii pun copiilor mărțișoare ca să fie curați ca argintul și să nu-i scuture frigurile, 
iar fetele zic că-l poartă ca să nu le ardă soarele și cine nu le poartă are să se ofilească."

Totodată, primăvara este cea care ne oferă prilejul  de a le arăta mamelor, 
soțiilor, logodnicelor, fiicelor sau colegelor, dragostea și prețuirea noastră și să le 
umplem piepturile cu mărțișoare și brațele cu flori.

Să nu pierdem această ocazie de a consolida armonia care trebuie să existe între noi 
și să ne bucurăm de minunea perpetuă a vieții!

În acest context, Consiliul Director al Asociației Casa de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor ”Elena Cuza” Bârlad, prin președintele și membrii săi, transmite 
membrilor asociației urări de bine, sănătate, o primăvară plină de  vitalitate, iubire 
pentru cei dragi și spor în tot ce gândiți să înfăptuiți!

MESAJUL CONSILIULUI DIRECTOR AL ASOCIAȚIEI CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR 

”ELENA  CUZA” BÂRLAD, CU OCAZIA BILANȚULUI ȘI A SOSIRII  PRIMĂVERII  ANULUI  2021



Mesajul Domnului ing. Gheorghe CHIOARU, 
Președintele Federației Naționale “OMENIA“  a C.A.R.P.-urilor din România

 O nouă primăvară!
 Suntem deja în primul trimestru al anului 2021. Un nou an, un nou început, acum în prag de 
primăvară, când natura revine la viață, când noi, oamenii, lepădăm straiele iernii ce trecu. Dar, 
mi se pare, povara a fi mai grea ca altădată, de parcă toate iernile cu restanțe au tăbărât pe noi și 
ne-au doborât, deși nici nu prea a nins și nici nu ne-am cutremurat de frig. Alta a fost povara și încă 
mai este. Cea a unei tragedii colective, mondiale, dar și individuale totodată care ne-a afectat pe 
toți. 
    Noi suntem datori să sperăm la o stare a lucrurilor mai bună și, poate, într-un an mai bun și mai 
plin de speranță, o întoarcere la normalitate și la o așezare firească a lucrurilor, departe de 
spaimele, veștile cutremurătoare, nesiguranța și neliniștea create de acest virus.  
    Prin anii 1940 ai secolului trecut, în plin conflict mondial iscat de nebunia și lăcomia mai 
marilor lumii, omenirea trecea prin trăiri și deznădejdi asemănătoare, în care nu se întrezărea 
niciun viitor. Iată ce spunea atunci și cât de actuale sunt și acum vorbele marelui actor Charles 
Chaplin: “Gândim prea mult, simțim prea puțin. (...) Avem nevoie de umanitate, de bunătate și 
blândețe. Fără aceste calități, viața ar fi violentă și totul ar fi pierdut(...) Să ne unim toți, să 
luptăm pentru o lume nouă. O lume decentă care le va da oamenilor șansa de a munci, care va da 
tineretului un viitor și celor bătrâni o siguranță!” 
Acest îndemn să ne fie călăuză în această primăvară pe care ne-o dorim mai frumoasă și mai 
liniștită decât cea din 2020 pe care o vrem ștearsă din calendar. Să fim cu speranță, dragi seniori, 
și nu uitați că omenia și compasiunea sunt vitale, fără ele umanitatea nu poate supraviețui. Să fim 
cu încredere și optimism. 
Dragi senioare și seniori, nici noi nu mai întinerim și nici iernile nu mai sunt cum erau odată, dar, de 
fiecare dată, venirea primăverii ne bucură sufletul și ne îndeamnă la un nou început. Momentul 
acesta să-l dedicăm cu mintea și cu sufletul acelor ființe minunate, pogorâte din Maica Sfântă, 
care ne sunt sau ne-au fost alături, bunici, mame, soții, fiice și prietene. E totuși, primăvară și 
întărind aceste cuvinte, un mare poet al românilor, Grigore Vieru, spunea că „femeia este al 
cincilea anotimp, în care natura se odihnește, amintindu-și toate florile primăverii, toate 
privighetorile verii, toți strugurii toamnei și toate ninsorile iernii.”
    De aceea, nu doar acum în prag de primăvară, nu doar când ne aducem aminte și nu numai la zile 
însemnate, ci tot timpul ar trebui, clipă de clipă să le mulțumim că există în universul nostru, al 
bărbaților, unde din păcate, de multe ori nu sunt tratate așa cum merită. Respectul față de 
femeie este o dovadă de civilizație, și ar trebui să ne asumăm acest lucru.
   Din suflet și din „OMENIE” pentru iubitele noastre doamne și domnișoare, cu ocazia zilelor de 1 
şi 8 martie, Federația Națională „OMENIA” a C.A.R.P-urilor din România oferă în dar un mărtişor 
special şi o floare ca mărturie a respectului şi dragostei necondiţionate pe care le-o purtăm. 

        Vă dorim o primăvară minunată!
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Mesajul Domnului Av. Dumitru Boroș,  Primarul mun. Bârlad

 “Femeia este al cincilea anotimp, în care natura se odihneşte, amintindu-şi toate florile 
primăverii, toate privighetorile verii, toţi strugurii toamnei şi toate ninsorile iernii.”
Grigore Vieru
 Martie...luna ce ne anunță reînvierea naturii, apariția primelor culori și sărbătorirea 
celei mai enigmatice ființe: FEMEIA. Plină de viață, de sensibilitate și de enigmatice trăiri, EA ne 
umple viața cu emoții și sentimente variate. EA ne aduce pe lume, ne ocrotește și ne călăuzește 
pașii în viață. Ce poate fi mai frumos? 
 Primăvara vine cu sărbătoarea dedicată femeii. Dedic acest omagiu femeilor din viața 
noastră, a tuturor. Nu încetați să le iubiți, să le respectați și să le fiți alături mereu. 
 Stimate doamne, membre și colaboratoare ale Asociației C.A.R. Pensionari „Elena Cuza” 
Bârlad, vă doresc multă sănătate, bucurii, cât mai multe zile însorite, să rămâneți mereu cu 
sufletul senin și să vă bucurați de împlinirile și iubirea celor dragi!

 La mulți ani,  minunate doamne!



           2021. După o iarnă încâlcită în temperaturi de la minus la plus, de la sănătate 
la pandemie, vine primăvara pe care chiar o dorim parfumată de liliacul violet, de 
florile de cireș și de măr, de bâzâitul albinelor, dar mai ales vrem soare, mult 
soare care să ne răsfețe și să vedem , în timp ce În vitrine, versuri de un nou poet În 
oraș, suspină un vals de fanfară O lungă primăvară de visuri si păreri. Mai vine  ...  Da 
este ...O nouă primăvară pe vechile dureri 
          Dar în primăvară pământul Apar din nou țăranii pe hăul de câmpie,/În infinit se 
simte tresăltând./ O, când va fi un cântec de alte primăveri ?!...
Lăsând la o parte părerile lui Bacovia despre  noi ne întoarcem Nervii de primăvară
la primăvara noastră.
 Dacă vara ne încântă cu soarele dogoritor și binefăcător, dacă toamna ne 
deșartă în cămări cornul abundenții, iar iarna ne oferă peisaje de basm alb, 
primăvara e anotimpul cel mai așteptat. Soarele  ne zâmbește timid, iar vântul adie 
îmbietor. Culorile se schimbă de la o zi la alta. Pădurea, la început mov înverzește, 
iar păsările încep să se întoarcă la cuiburile lor.
Dar noi, oamenii? Noi retrăim, ca-n fiecare an, speranța. Culoarea speranței e 
verde precum grâul care răsare de sub zăpada topită. 
 A fost un an greu și, probabil , că nici acest an nu va fi mai bun, dar sperăm să 
fim sănătoși, să putem trăi clipe de neuitat alături de cei care ne sunt dragi: copii, 
nepoți, strănepoți, prieteni. Ne este dor de oameni, ne este dor de întâlnirile 
noastre de la C. A. R. P. „Elena Doamnă” din Bârlad, de orele petrecute împreună 
bucurându-ne inima și mintea. Ne este dor de cei care au plecat, lăsând un gol în 
sufletul nostru, gol pe care nimeni nu va putea să-l umple vreodată.
Dar primăvara este și anotimpul iubirii, a recunoștinței tuturor pentru mamele, 
soțiile și fetele noastre căci „Soție, fiică, mamă-ngrijorată/ Femeia e iubită 
și-admirată/ Fiindcă-i de origine divină: Ea-i aur, vin și cântec totodată.” (Petruș 
Andrei) 
         Fiecare primăvară înseamnă și un nou început, o nouă renaștere a naturii, dar și 
a noastră. Primăvara ne simțim mai tineri, mai încrezători, mai fericiți.                          
Bucuraţi-vă de clipa/ Când sunt ghioceii-n floare,/ Când dumbrava şi pădurea/ Se 
gătesc de sărbătoare  ne îndeamnă într-un catren poetul Petruș Andrei, iar eu:
                        

Primăvară...  O pictură parfumată cu vibrări de violet

Aș vrea să vă fac ziua sărbătoare,
Să vă pătrundă-n inimi stropi de soare
Și să v-aduc în suflet primăvara
Doar cu o rândunică și o floare.
  
                                           Livia Andrei
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Primăvară cu cântec

S-a topit zăpada toată
Și s-a dezghețat Cuvântul,
Numai tu ești supărată
Și te întristează cântul.

De prin văi pornesc izvoare
Și se-adună câte două,
Însă tu nu ieși la soare
Că îți ninge și îți plouă.

Pe-un crâmpei de melodie
Câte-o horă se încinge,
Toate-s vesele, doar ție
Numa-ți plouă și îți ninge.

Ies din umbră viorele
Și-n poiana înflorită,
Râde inima în ele
Doar a ta este cernită.

Păsări, gâze, muguri, fluturi,
Toate se trezesc la viață
Doar tu nu știi să te bucuri
Și rămâi un sloi de gheață.

Crângul înflorit răsună
Se-ntretaie rândunele:
,,- A venit ea vremea bună
Însă vremurile-s grele!”. 

Mi-e primăvară

Când inima mi s-a-nvelit cu ger,
iar stelele nu mai au loc pe cer,
și când de triste zile,
mi-e umărul mai greu,
din ochii tăi, iubite,
se naște cerul meu.

Mi-e primăvară iară,
din primăvara ta,
zăpezi de-argint curg tainic,
în șipote de stea,
și-n ochii tăi, știu bine,
că voi găsi mereu
un colț de rai albastru,
cu stele-curcubeu.

În zile-ntunecate,
când soare nu mai am,
tu-mi înflorești cuvinte,
în mărul de la geam,
și când se stinge clipa
târzie-a unui dor,
plâng eu,
plângi tu, iubite,
și nu mă lași să mor.

Petruș ANDREI
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Nina CĂRĂBĂȚ 



ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE A MEMBRILOR 
Asociației C.A.R. Pensionari ”Elena Cuza” Bârlad

- 16 aprilie 2021 -
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1. Mesaje transmise de parteneri și autoritățile publice locale;

2. Raportul Consiliului Director privind activitatea Asociației 
C.A.R. Pensionari ”Elena Cuza” Bârlad în anul 2020;

3. Execuția bugetară, bilanțul pe anul 2020 și descărcarea de 
gestiune;

4. Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2020;

5. Proiectul de buget pe anul 2021;

6. Strategia de dezvoltare a Asociației între anii 2021 - 2026;

7. Analiza și supunerea la vot a materialelor prezentate prin 
corespondență;

Raportul Consiliului Director 

privind activitattea Asociației pe anul 2020



îmbunătățire
voluntariat

responsabilitate
social

dezvoltare
respect

deschidere
altruism

perseverență
acțiune

SPRIJIN
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VALORILE

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)

 Asociaţia 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. 

 Asociaţia 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 Asociaţiei C.A.R. Pensionari 

”Elena Cuza” Bârlad la finele anului  să fie membri2020 29.192 

Bârlad
14.976 membri

Sucursale (28)
14.216 membri

2020
“Rareori ne gândim la ceea ce avem, 

dar mereu la ceea ce ne lipsește.”
Schopenhauer

Mișcarea membrilor Asociaţiei C.A.R. Pensionari 
”Elena Cuza” Bârlad în perioada 2010 – 2020

2019

32.396

30.510

13

2020

30.510

29.192



SITUAȚIA MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

la 31 decembrie 2020

Sucursale și Municipiul Bârlad, Județul Vaslui

641

390
349

914
235

781

1.038
658
663

542

110
482

532

165

370
412
224

1.201

319319

405

1.082
14.976

529

274
442
317
316

506
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Mișcarea membrilor Asociaţiei C.A.R. Pensionari 
”Elena Cuza” Bârlad pe parcursul anilor 2010-2020

Înscrieri 2010 - 2020

Retragerea calității de membru

Anul  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr  
membri  

1882 2978 3519 1818 1985 2143 1519 1270 1010 820 641 

 

Anul  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr  
membri  

57 89 70 459 26 1219 64 150 65 1534 676 

 

Retrageri la cerere

Anul  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr  
membri  

- 2 50 202 187 226 248 307 325 357 303 

 

Decese

Anul  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr  
membri  

672 631 706 726 731 791 803 901 913 815 964 

 

Transferuri

Anul  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Număr  
membri  

- - 17 19 34 11 20 18 23 11 17 
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* Ajutoare rambursabile cu 
          dobânzi avantajoase

* Ajutoare nerambursabile :
        - Bănești
        - Medicale
        - Alimentare și Nealimentare
        - Înfrumusețare și întreținere corporală
        - Decese
        - Servicii funerare
        - Prestări servicii

Asociația C.A.R. Pensionari
 ”Elena Cuza” Bârlad, 

partenerul tău de nădejde!
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Ajutoare rambursabile acordate în anul 2020

* Bârlad
     în valoare de lei 19.200.247 
     acordate unui număr de membri3.485 
* 28 sucursale  
      în valoare de lei15.165.121 
      acordate unui număr de  membri 3.584

Ajutoare rambursabile sub formă de împrumut acordate membrilor 
Asociației C.A.R. Pensionari ,,Elena Cuza" Bârlad în perioada 2010 – 2020 

2019

35.711.3508.459

17

N r. 
Crt. 

SUCURSALA 
ÎM PRUM UTURI 

ACORDATE 
VALOARE 

1 AL. VLAHUȚĂ 77 252,124 

2 BĂCAN I 117 374,605 

3 BAN CA 232 596,826 

4 BOGDĂNEȘTI 128 531,559 

5 CIOCAN I 194 866,914 

6 COROIEȘTI 68 260,188 

7 EPUREN I 140 482,140 

8 FĂLCIU 92 410,386 

9 FRUNTIȘEN I 71 180,260 

10 GRIVIȚA 159 517,123 

11 HĂLĂREȘTI 125 674,716 

12 IAN A 67 272,452 

13 IVEȘTI 170 627,563 

14 M ĂLUȘTEN I 72 307,348 
 

Nr. 
Crt. 

SUCURSALA 
ÎMPRUMUTURI 

ACORDATE 
VALOARE 

15 MURGENI 154 711,287 

16 PERIENI 283 1,012,528 

17 POGANA 221 1,145,036 

18 POPENI 81 701,596 

19 PUIEȘTI 108 327,610 

20 ROȘIEȘTI 116 475,110 

21 SLĂNIC MOLDOVA 18 49,904 

22 ȘULETEA 131 828,595 

23 TUTOVA 166 1,023,890 

24 VETRIȘOAIA 58 256,936 

25 VIIȘOARA 94 460,102 

26 VINDEREI 63 293,039 

27 VOINEȘTI 49 316,894 

28 ZORLENI 330 1,208,390 

 

2020

7069 34.365.368



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

18

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



AJUTOARELE NERAMBURSABILE
ce se pot acorda membrilor începând cu data de 01.01.2016
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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 raportat la 
fondul cotizant

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 = 80 lei ;

maxim 30 ani = 1750 lei ;
peste 30 ani câte 60 lei / an.



AJUTOARE NERAMBURSABILE

2020

1.077.864 lei
5.810 beneficiari
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“Nu ne oprim din joacă atunci când îmbătrânim 
ci îmbătrânim când încetăm să ne mai jucăm.”

George Bernard Shaw

 Ajutoare deces

   964 membri                        beneficiari

           836.301 lei                valoare

 Ajutoare acordate cu ocazia sărbătorilor religioase

                          beneficiari 4.069 membri

          199.996 lei                 valoare

 Ajutoare acordate conform statut art. 15 - membri în dificultate

                          beneficiari 12 membri

          1.360 lei                 valoare

 Ajutoare oferite de Asociația C.A.R. Pensionari ,,Elena Cuza” Bârlad 

   cu prilejul zilei internaționale a persoanelor vârstnice - 1 octombrie 

                     beneficiari 646 membri 

                           valoare 32.300 lei 

 Ajutoare oferite persoanelor ce au beneficiat de bilete de tratament în 

     stațiunile balneo-climaterice

                          beneficiari 46 membri

          3.937 lei                 valoare

 Ajutoare acordate în urma unei achete sociale 

                           beneficiari 4 membri

                            320 leivaloare

 Ajutoare acordate membrilor care au împlinit 100 ani

                           beneficiari 1 membru

        100 lei                    valoare

 Ajutoare oferite procurare ochelari de vedere

                            beneficiari 68 membru

                             3.550 leivaloare
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Cabinete stomatologice (în număr de 2)

   383 membri  70.455 lei              beneficiari ce au economisit

Cabinet oftalmologic dr. Șerban Maria

                 beneficiari ce au economisit  170 membri 7.565 lei

Cabinet imagistică medicală (ecograf)

                 beneficiari ce au economisit  100 membri 5.445 lei

Cabinet tratamente medicale

                 beneficiari ce au economisit  424 membri 2.711 lei

Cabinet kinetoterapie

                 beneficiari ce au economisit  1.868 membri 22.363 lei

Cabinet juridic

                 beneficiari ce au economisit  30 membri 1.500 lei

Salon frizerie (Bârlad, Zorleni, Puiești, Perieni)

                 beneficiari ce au economisit  5.156 membri 70.219 lei

Atelier croitorie (Bârlad și Pogana)

                 beneficiari ce au economisit  331 membri 1.402 lei

Totalul  ajutoarelor nerambursabile acordate membrilor 
Asociației C.A.R. Pensionari ,,Elena Cuza" Bârlad în perioada 2010 – 2020

22

2019

8855725782 10778645810

Nr VALOARE

2020

Nr



      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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Cabinet
Electroencefalografie

Dr. Rozinbaum Georgian  

beneficiari EEG 100 pacienți

        valoare 5.445 lei

Cabinet Medic de Familie
Dr. Țapu Adina

 

beneficiari: 653 membri

       

24



Servicii funerare 
 Magazinul de pompe funebre, care funcționează în incinta unității noastre, pune 
la dispoziția membrilor noștri în astfel de situații triste, o gamă largă de sicrie de brad 
sau stejar capitonate cu sau fără accesorii, transport intern cu masină funerară. 
Produse funerare se gasesc și in cadrul Sucursalelor Alexandru Vlahuta, 
Bogdanesti, Epureni, Iana, Ivesti, Murgeni, Perieni, Pogana, Puiesti, Zorleni.  
 Produsele funerare sunt la prețuri de producător.
 Volumul de desfacere al acestor magazine de pompe funebre în perioada 
01.01.2020-31.12.2020 a fost astfel: 

25

 Nr. 

crt. 
POMPE FUNEBRE Nr. membri DESFACERE 

1
 

BÂRLAD
 

131
 

79683,79
 

2
 

AL.
 

VLAHUȚĂ
 

16
 

6662,02
 

3
 

BOGDĂNEȘTI
 

21
 

7077,01
 

4

 

EPURENI

 

19

 

9716,69

 

5

 

IANA

 

11

 

4328,47

 

6

 

IVEȘTI

 

25

 

11103,08

 

7

 

MURGENI

 

5

 

2271,62

 

8

 

PERIENI

 

26

 

10161,74

 

9

 

POGANA

 

23

 

9408,21

 

10

 

PUIEȘTI

 

14

 

5820,12

 

11

 

ȘULETEA

 

6

 

1975,78

 

12

 

ZORLENI

 

15

 

6835,84

 

 

TOTAL

 

154451,41
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Asociația C.A.R. Pensionari
 ”Elena Cuza” Bârlad, 

partenerul tău de nădejde!

Analiza activităţii compartimentelor 

ce funcţionează în cadrul Asociației

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

”Elena Cuza”�Bârlad
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* 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 
Asociației C.A.R. Pensionari  ”Elena Cuza” Bârlad

        În cursul anului 2020 cu respectarea dispozițiilor O.G. nr.26/2000 
privind asociațiile și fundațiile și  au fost emise de către Legea 540/2002
Consiliul Director al Asociației C.A.R. Pensionari ”Elena Cuza” Bârlad un 
număr total de 17 de hotărâri ce au vizat activitatea administrativă. 
     Președintele Asociației C.A.R. Pensionari ”Elena Cuza” Bârlad a emis în 
cursul anului 2020 un număr de 169 decizii:
    * 81 decizii privind activitățile administrative;
    * 88 decizii privind activitățile de personal.
     Consiliul Director al Asociației C.A.R. Pensionari ”Elena Cuza” Bârlad  a 
acordat membrilor asociației pe parcursul anului 2020 un număr de 154 
audiențe.
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Raportul medicului pentru 
medicina muncii pentru anul 2020

 
     Serviciul medical de medicina muncii din cadrul Asociației C.A.R. 
Pensionari ”Elena Cuza” Bârlad este asigurat de Cabinetul Medical 
Individual de Medicina Muncii ”Crismed”, doctor Cristina Zaiț.
     
      În decursul anului 2020 s-a realizat controlul medical al angajaților 
C.A.R.P. ”Elena Cuza” Bârlad și au fost investigați  angajați în acest 67
interval și emise fișe de aptitudine pentru toți angajații evaluați în 
conformitate cu riscurile  aferente funcțiilor:

* salariați au primit avizul „ ” iar  au primit avizul 64 3 APT DE MUNCĂ ,,APT 
CONDIȚIONAT” 

Activitatea compartimentului RUNOS

       Pe parcursul anului au fost întocmite situații lunare cu date informative privind fondul de 
salarii și situația posturilor ocupate și vacante.
     Au fost inițiate un număr de 184 acte adiționale cu privire la prevederile din contractele 
individuale de muncă.
       Pe parcursul anului 2020 au fost întocmite un număr de  din care 12 foi colective de prezență
au reieșit un număr de :
  1.694 zile de concedii de odihnă conform programărilor colective și cererilor individuale; 
     539 zile de concedii fără plată, în baza solicitărilor individuale;
     504 zile de concedii medicale acordate pentru boală obișnuită, sarcină și lehuzie;
     413 zile de concedii pentru creșterea și îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2/3 ani.
     S-au întocmit pentru bugetul statului și evidența contribuțiilor sociale un număr de 12 
declarații 112, 12 declarații 100 privind contribuția unității la fondul persoanelor cu handicap 
neîncadrate în muncă, precum și un număr de 12 cereri de recuperare a indemnizațiilor de 
concedii medicale plătite din Fondul Național Unic pentru Asigurările Sociale de Sănătate.
    Au fost eliberate în cursul anului un număr de 16 adeverințe de vechime, 57 adeverințe 
medicale, 31 adeverințe de venit.
    În decursul anului nu au fost inițiate proceduri privind cercetarea în cazul abaterilor 
disciplinare și nici nu au existat litigii de muncă. 
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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 2020 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 

instrucțiunile prevăzute de legea 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 2020. În anul 

2020 s-au întreprins acțiuni de prevenirea  

răspândirii cu Covid 19 în cadrul întregului 

colectiv.

       Instruirea a personalului de execuție s-a 

făcut pe grupuri mici, datorita pandemiei, 

completarea fișelor de instructaj cu tematica 

de instruire și anume: Evaluarea riscurilor, 

măsuri pentru evitarea accidentelor de muncă 

și îmbolnăviri profesionale, Instrucțiuni proprii 

de securitate și sănătate de muncă pe meserii, 

Obligațiile salariaților pe linia PSI, Prim ajutor 

în diferite cazuri de accidente și regulile de 

prevenirea răspândirii pandemiei cu Covid 19.

Ins truirea personalului tesa-referent, cu 

instrucțiunile de SSM-instructajul periodic s-a 

făcut pe birouri, în grupuri foarte mici.

Activitatea de instruire a personalului în 

domeniul situațiilor de urgență

       

    Instruirea în domeniul situațiilor de 

urgență a salariaților Asociației C.A.R. 

Pensionari ”Elena Cuza” Bârlad a fost 

efectuată în anul 2020 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 

situații lor de urgență constituie o 

componentă a pregătirii profesionale și are 

ca scop însușirea cunoștințelor și formarea 

deprinderi lor necesare în vederea 

prevenirii și reducerii efectelor negative 

a le s ituați i lor  de urgență sau a le 

dezastrelor la locul de muncă și în incinta 

instituțiilor și operatorilor economici.

        Pentru a se evita  îmbolnăvirea cu 

Covid  19 instruirea s-a  efectuat cu 

r e specta rea  regu l i l o r  impuse  de 

ordonanțele în vigoare respectiv păstrarea  

distanței, purtarea măștii și celelalte 

reguli, numărul de persoane s-a redus la 10 

pe grupă. 
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Activitatea 
Compartimentului Juridic

    Oficiul juridic din cadrul C.A.R. Pensionari “Elena Cuza” Bârlad, 
în cursul anului 2020, 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 2020 s-au comunicat un număr de , din 2.142 notificări  
care la titulari şi la giranţi.1.208 934 
          S-au înregistrat  lei sume venite din popriri și s-au 711563 2925 
făcut  suspendări la popriri la membri care au făcut Angajamente de 19
plată.
        Pe parcursul anului 2020 Biroul Recuperări Debite a colaborat cu 
BEJ Câmpeanu Ion, BEJ Anchidin Cornelia, BEJ  Asociați Sîrbu și Vezeteu.
       La BEJ Anchidin Cornelia au fost înaintate un nr de dosare cu un 66 
debit total de recuperat în valoare de lei.792184 
     În anul 2020 au mai rămas un nr. de dosare de executare preluate 104 
de la BEJ Gutu Adrian, la un nr.de dosare făcându-se suspendarea 5 
executării, iar la un nr. de dosare venind sume care sunt 99 
înregistrate în contul debitorilor.
       În perioada 2010 - 2014 consultanța juridică acordată membrilor 
asociației a fost asigurată de avocat Hobjilă Aurel, iar din septembrie 
2014  de avocat Frățiman Carmen.
    Au beneficiat de ajutoare nerambursabile materiale sub formă de 
consultanță juridică un număr de membri, după cum urmează:
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2019

150 7500

Nr

beneficiari

Valoare

beneficiu

2020

30 1500

Nr

beneficiari

Valoare

beneficiu



Activitatea de soluționare a petițiilor 
Conducerea Asociației C.A.R. Pensionari ”Elena Cuza” Bârlad a soluționat 

pe parcursul anului 2020 un număr de 

11.107 petiții
* ÎNSCRIERI: 641

            - 641 cereri aprobate.

* CERERI ACORDARE AJUTOR RAMBURSABIL SUB FORMĂ DE ÎMPRUMUT: 7.069

* CERERI COMPENSARE: 64

         - 64 la cererea titularului conform art.27, alin. 10 din Statut și a Hotărârii Consiliului Director nr.44/2014;

                    din care 61 cereri aprobate, 3 cereri respinse.

* CERERI REEȘALONARE: 272

 * CERERI RETRAGERE: 328 

          - 303 cereri aprobate conform art. 10, alin. 1, raportat la alin. 3 teza 1 și teza 2 din Statut;  

          - 25 cereri respinse.

* CERERI RESTITUIRE PARȚIALĂ DIN COTIZAȚIE: 276

          - 273 cereri aprobate conform art. 10, alin. 1, raportat la alin. 3 teza 1 și teza 2 din Statut;

          - 3 cereri respinse.

* CERERI COTĂ PARTE TRATAMENT: 47

          - 46 cereri aprobate  conform  Hotărârii Consiliului Director nr.104/2014; 

          - 1 cerere respinsă.

* AJUTOARE NERAMBURSABILE  PE BAZĂ DE ANCHETĂ SOCIALĂ: 5

           - 4 cereri aprobate;

           - 1 cerere respinsă.

* CERERI PENTRU RESTITUIRE DE LA CREDITORI DIVERȘI: 4

          - 2 cereri aprobate;

          - 2 cereri respinse.

 * CERERI PENTRU APROBAREA UNUI ANGAJAMENT DE PLATĂ: 12

         - 11 cereri aprobate; 

         - 1 cerere respinsă.

*  TRANSFERURI EXTERNE: 17

           - 17 transferuri către alte asociații;

           - 0 transferuri primite.

* PETIȚII DIVERSE: 172

           - 157 cereri aprobate;

           - 13 cereri respinse;

           - 2 cereri clasate.

* PETIȚII NEMEMBRI: 32

            - 32 cereri aprobate.

* PETIȚII ONLINE: 10

            - 10 cereri aprobate.

* PROCESE VERBALE DE SESIZARE DIN OFICIU: 45

            - 34 cereri soluționate;

            - 11 cereri în lucru.

* CERERI AJUTOR DE DECES: 969

           - 964 cereri aprobate;

           - 4 cereri respinse;

           - 1 cerere preluare debit. 

* RETRAGERE CALITATE DE MEMBRU: 676

           - 676 prin decizie.

* PETIȚII SALARIAȚI: 301

           - 301 soluționate.
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Activitatea de soluționare a petițiilor 
2014 - 2020
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Activitatea compartimentului administrativ
sectorul cheltuieli și investiții

  * la sucursala Banca s-au achiziționat și instalat următoarele:
 -  Sistem de supraveghere video in valoare de 3.609,34 lei
-  Sistem de alarmare in valoare de 3.547,45 lei
-  Centrala termica Viessman 24 kw in valoare de 3.800,00 lei
-  Instalație termica in valoare de 11.514,00 lei
- s-au terminat lucrările de construcție și amenajare a noului 
sediu al Sucursalei Banca in valoare de 246.489,19 lei

* la sucursala Perieni s-au achiziționat următoarele:
- Sistem de televiziune cu circuit inchis in valoare de 6.828,99 lei

*   Pentru desfăşurarea activităţii fără scop patrimonial s-au 

achiziționat:

1.  surse de curent neîntreruptibile APC în valoare de 3180,00 lei; 
2.  laptop HP 470G7 17,3'' in valoare de 5.449,99 lei;
3.  aparat de aer conditionat Kyato 12000 BTU in valoare de 1850,00 lei 
pentru Magazinul Economat Funerar; 
4.  laptop Dell 17.3” in valoare de 4.998,99 lei

Sediul Asociației C.A.R. Pensionari ”Elena Cuza” din Bârlad

Sediul Sucursale

Am primit un Basorelief Alexandru Ioan Cuza prin Act de 
Donațiune de la Asociația ”Frontiera Gălățeană”.
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Activitatea socială, cultural-artistică 
desfășurată sub egida 

Asociația C.A.R.Pensionari ”Elena Cuza” Bârlad
în perioada ianuarie - decembrie 2020

Lansări de publicații

34



Lansări de publicații

Colecția Labirint

Colecția CRYPTO
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Lansări de publicații

Colecția Biblioteca Rebus & Labirint

Cărți
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simpozioane, conferințe, dezbateri, 

piese de teatru, expoziții, și aniversări

100 de ani
colonel (rtg) Gheorghe Voiculescu

37



 

EXECUȚIA BUGETARĂ

la 31 decembrie 2020

Nr. 

Crt. 
Denumirea indicatorului Total an

Planificat 

2020

Realizat    

2020
Procent

A. VENITURI  

1 Venituri din taxe inscriere 20,000 20,000 16,100 80.50%

2 Venituri din dobanzi bancare 200,000 200,000 412,182 206.09%

3 Venituri din dobanzi la impr. 4,000,000 4,000,000 1,654,930 41.37%

4 Venituri din donatii si spons. 245,000 245,000 177,683 72.52%

5 Alte venituri 2,200,000 2,200,000 2,010,672 91.39%

6 Venituri din vanzare prod.finite 120,000 120,000 111,137 92.61%

7 Venituri din vanzare marfuri  160,000 160,000 154,451 96.53%

8 Venituri din discount 0 0 916 0.00%

9 Alte venituri(automat cafea s.a 65,000 65,000 15,630 24.05%

TOTAL VENITURI 7,010,000 7,010,000 4,553,701 64.96%
B. CHELTUIELI

1 Chelt. investitii sediu 100,000 100,000 0 0.00%

2 Chelt. investitii sucursale 260,000 260,000 246,489 94.80%

3 Cheltuieli fond de risc 40,000 40,000 0 0.00%

4 Chelt.generale activ.baza 6,265,000 6,265,000 4,609,352 73.57%

5 Chelt.generale activ.auxili. 345,000 345,000 774,982 224.63%

TOTAL CHELTUIELI 7,010,000 7,010,000 5,630,823 80.33%

C. Rezerve statutare 1,077,122
                                                FONDURI SI CHELTUIELI SPECIFICE

1 Cotizatii 5,000,000 5,000,000 6,408,712 128.17%

2 Contributii fond deces 1,000,000 1,000,000 1,622,487 162.25%

TOTAL 6,000,000 6,000,000 8,031,199 133.85%

1 Fond pentru imprumuturi 5,000,000 5,000,000 6,408,712 128.17%

2 Fond pentru ajutor deces 600,000 600,000 836,301 139.38%

3 Fond pentru ajutoare neramb. 320,000 320,000 237,626 74.26%

4 Fond cota parte tratament 40,000 40,000 3,937 9.84%

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

TOTAL CHELTUIELI  FONDURI 6,000,000 6,000,000 7,486,576 124.77%

Rezerve statutare 544,623
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Raportul de activitate al Comisiei de Cenzori 
privind perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2020

        Comisia de Cenzori reprezintă acel organism de control financiar intern 
ce verifică întreaga activitate economico-financiară a asociației.
  
    Pe parcursul anului 2020, s-a procedat la verificarea unui număr de 7.069 
contracte de împrumut, remediindu-se eventualele erori de calcul înscrise.
    
    Au fost verificate, un număr de 4.767 borderouri privind încasarea 
ratelor, a contribuției de deces, a fondului cotizant și a penalităților de 
întârziere a plăților.

 

Repartizare excedent

  

7.563.274 lei 
48.298.189 lei 

 114 Fond pentru ajutor de deces 4.222.167 lei 

 121  Profit și pierdere -1.077.122 lei  

TOTAL PASIV

   

PASIV

BALANȚA 
          CONTABILĂ

211 - 232  Imobilizări corporale 4.624.793 lei 
267 Imobilizări financiare 46.039.705 lei 
301 - 371 Stocuri materiale 205.710 lei 
401 - 462 Datorii furnizori/salarii - 584.155 lei 

   
5.311 - 5.1221  .943.080 lei  
TOTAL ACTIV  56.866.175 lei 

ACTIV
205 - 208  Imobilizări necorporale 3.178 lei 

461 Creanțe 628.062 lei

129 - 

59.003.998 lei

106 Rezerve statutare 
113 Fond social al membrilor 

   
5.311 - 5.1221 Casa și conturi la bănci  10.541.035 lei 
TOTAL ACTIV  59.003.998 lei 

472 Venituri în avans -2.454.329 lei

 

117

 

Rezultat raportat din erori contabile

 

-2.510 lei
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PROIECTUL DE BUGET 

ANUL 2021
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1. Menținerea unui număr de minim 30.000 de membri;
2. Organizarea Nunții de Aur la sediu și la sucursalele din teritoriu;
3. Organizarea de excursii pentru membrii asociației, la tarife reduse cu 50% din 

contravaloarea transportului;
4. Perfecționarea activității de acordare a împrumuturilor, a ajutoarelor 

nerambursabile şi a ajutoarelor de deces;
5. 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;
6. Realizarea de proiecte și programe de asistență socială, medicală, culturală și de 

protecție socială;
7. Diversificarea de către asociație şi sucursalele sale a activităților cultural-

recreative, de socializare și consiliere psihosocială pentru persoanele vârstnice;
8. Procurarea de spații pentru sediile sucursalelor la prețuri rezonabile și 

avantajoase;
9. Procurarea unui spațiu pentru înființarea unui CLUB cu utilități multiple: tenis de 

masă, șah, activități culturale și sportive, spectacole etc.;
10. Acordarea de ajutoare nerambursabile cu diverse ocazii (laice, religioase etc.), 

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

asociației;
11. 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;
12. Obținerea de donații și sponsorizări;
13. Creșterea volumului organizației de femei ”Carul Mare” în activitatea 

Asociației;
14. Încheierea de contracte culturale cu Teatrul ”V.I. Popa”, Muzeul ”Vasile Pârvan”, 

Centrul ”Mihai Eminescu”, Biblioteca ”Stroe Belloescu”;
15. Încheierea de parteneriate cu școli și grădinițe din Municipiul Bârlad în vederea 

organizării de simpozioane, conferințe;

Strategia și obiectivele 
Asociației C.A.R. Pensionari 

„Elena Cuza” Bârlad 
pentru perioada 2021-2026
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VALOAREA CONTRIBUȚIEI AJUTOR DE DECES
ÎNCASATĂ ÎN PERIOADA 01.01.1970-31.12.2020

573.85

CONTRIBUŢIE
ÎNCASATĂ

2020
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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  

Ajutor 

acordat   

în 2016  

1  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 2 ani  90  95  150  180  200  210  210  140  

3 3 ani  110  115  180  210  230  240  240  180  

4 4 ani  120  130  200  240  270  280  280  200  

5 5 ani  130  140  230  270  310  330  330  240  

6 6 ani  160  190  300  350  400  420  420  280  

7 7 ani  170  200  330  370  430  450  450  320  

8 8 ani  180  210  340  390  460  480  480  360  

9 9 ani  190  220  360  410  480  500  500  400  

10 10 ani  200  230  380  450  530  550  550  440  

11  11 ani  230  280  450  540  620  650  650  480  

12 12 ani  240  290  470  560  650  680  680  520  

13 13 ani  250  300  480  580  680  700  700  600  

14 14 ani  260  310  500  600  710  740  740  680  

15 15 ani  270  320  520  620  740  770  770  730  

16 16 ani  300  380  620  710  840  880  880  800  

17 17 ani  310  390  640  730  870  910  910  850  

18 18 ani  320  400  650  750 900  940  940  890  

19 19 ani  330  410  660  780  930  970 970  930  

20 20 ani  340  420  670  800  960  1000  1000  1000  

21 21 ani  360  470  760  900  1000  1050  1050  1050  

22 22 ani  370  480  780  920  1030  1080  1080  1080  

23 23 ani  380  490  790  940  1060  1110  1110  1110  

24 24 ani  390  500  800  960  1090  1140  1140  1140  

25 25 ani  400  510  810  980  1120  1170  1170  1170  

26 26 ani  410  550  860  1040  1220  1250  1250  1250  

27 27 ani  420  560  880  1060  1250  1310  1310  1310  

28 28 ani  430  575  900  1080  1280  1340  1340  1340  

29 29 ani  440  585  920  1100  1310  1370  1370  1370  

30 30 ani  450  600  1000  1200  1340  1410  1410  1410   

perioada 2006 - 2020

SITUAȚIA AJUTOARELOR DE DECES

120

170

220

270

320

370

420

470

520

570

620

670

720

770

820

870

920

970

1.020

1.070

1.120

1.170

1.220

1.270

1.320

1.370

1.420

1.470

1.520

Ajutor 

acordat  

în 2020 

 
80 

140

200

250

310

370

420

480

540

600

650

710

770

820

890

940

1000

1060

1110

1170

1230

1290

1340

1400

1460

1520

1570

1630

1700

1750

70
Vechime:

(1 an)

  

 

 

  

 

 80

Ajutor 
acordat
în 2021

140

200

250

310

370

420

480

540

600

650

710

770

820

890

940

1000

1060

1110

1170

1230

1290

1340

1400

1460

1520

1570

1630

1700

1750
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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

Parteneri:

Mulțumim !

* 5.633  176.083persoane fizice și juridice ce au donat suma de  lei 

tuturor celor care ne-au fost aproape 
pe parcursul anului 2020

Federația 

Națională 

“OMENIA“
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PROGRAMUL ADUNĂRILOR GENERALE ORDINARE 
A ASOCIAȚIEI C.A.R.P. ”ELENA CUZA” BÂRLAD  

2021

Hotărârea Consiliului Director nr. 5/11.03.2021

1 22.03.2021

NR. 

CRT.
NUMELE SUCURSALEI

DATA 

PROGRAMATĂ
DESFĂȘURARE PRIN:

2

FĂLCIU

3

MURGENI

4

VETRIȘOAIA

5

AL. VLAHUȚĂ

6

BĂCANI

7

ROȘIEȘTI

8

VIIȘOARA

  

9

BOGDĂNEȘTI

 

10

FRUNTIȘENI

 

11

GRIVIȚA

 

12

POPENI

 

13

ZORLENI

 

14

VINDEREI

 

15

COROIEȘTI

 

16

IVEȘTI

 

17

PUIEȘTI

 

18

VOINEȘTI

 

19

EPURENI

 

20

ȘULETEA

  

21

BANCA

 

22

CIOCANI

 

23

SLĂNIC MOLDOVA

 

24

MĂLUȘTENI

 

25

HĂLĂREȘTI

 

26

IANA

 

27

PERIENI

 

28

POGANA

  

TUTOVA

 

29

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A 

ASOCIAȚIEI C.A.R.P. ”ELENA CUZA” 

BÂRLAD

  

22.03.2021

22.03.2021

23.03.2021

23.03.2021

24.03.2021

24.03.2021

24.03.2021

25.03.2021

25.03.2021

25.03.2021

25.03.2021

26.03.2021

26.03.2021

26.03.2021

26.03.2021

26.03.2021

29.03.2021

29.03.2021

29.03.2021

29.03.2021

30.03.2021

31.03.2021

31.03.2021

31.03.2021

02.04.2021

02.04.2021

02.04.2021

16.04.2021
CORESPONDENȚĂ 

SAU
ON-LINE

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line

Corespondență sau On-Line
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 Am învățat că în viață, perioadele 

frumoase sunt urmate de unele întunecate, 

ca după aceea să răsară iar soarele. Nimic nu 

durează o veșnicie, nici bucuria și nici 

suferința, totul este trecător!...



Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad

CARP Elena Cuza Barlad

www.carpbarlad.org

Asociația 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

Cosmin 
MIHAI 

Sorin   
BOCAN 

 Colectivul de redacție al Raportului de Activitate 

Claudia 
COMĂNESCU

Ingrid Daniela
COZMA 

Adriana
RÎPAN 

Luminița
MUNTEANU 

Alina 
HELGIU 

Președinte
Nicolaie MIHAI 

Contabil-șef
Dumitru DIMA

Director  Economic
Vlad-Andrei HRISCU

Consilier
Veruța TĂNASE

Consilier
Veronel AIONIŢOAIE

Consilier
Tincuța SIBERESCU

Eugen
NECHITA

Virginiea 
IFTIMIE

Elena 
COCIOABĂ

Consilier
Vasile CHELARU



Adunarea Generală a Reprezentanților Membrilor 
Asociației C.A.R. Pensionari ”Elena Cuza” Bârlad

16 aprilie 2021 - prin corespondență

ANUL 2021

- 200 de ani de la moartea lui Alexandru Suțu, ultimul domn fanariot al Țării Românești;

- 200 de ani de la moartea lui Petru Maior, cărturar iluminist, filolog și istoric;

- 110 ani de când a murit Grigoriu Ștefănescu, geolog, paleontolog și explorator român;

- 60 de ani de când a murit Gala Galaction scriitor, teolog român;

- 60 de ani de când a murit Cezar Petrescu, romancier, jurnalist român;

- 50 de ani de la moartea lui Ion I. Agârbiceanu, fizician român, membru corespondent al 

Academiei Române;

- 80 de ani de când a murit Nicolae Titulescu, politician, diplomat, jurist, ministru și profesor 

universitar român, președinte al Ligii Națiunilor (1930-1932), membru titular al Academiei Române 

- 75 de ani de la moartea lui Victor Ion Popa, dramaturg român;

- 140 de ani de când a murit Ioan Grigore Ghica, politician și diplomat român; 

- 75 de ani de la moartea lui Barbu A. Știrbey, politician român, președinte al Consiliului de 

Miniștri, consilier personal al Regelui Ferdinand I al României, membru de onoare al Academiei 

Române;

-  60 de ani de când a murit Lucian Blaga, poet, dramaturg, filozof și eseist român; 

- 130 de ani de când a murit Ion C. Brătianu om politic român;

-  10 ani de la moartea lui Fănuș Neagu, scriitor român;

- 75 de ani de la moartea lui Ion Antonescu, mareșal și politician român, prim-ministru și lider al 

României în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial;

- 130 de ani de când a murit Mihail Kogălniceanu, istoric, scriitor, publicist, om politic, prim-

ministru al Principatelor Unite; 

- 75 de ani de la moartea lui Dimitrie Bagdasar, medic neurochirurg român;

- 420 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul, întâiul domnitor român al celor trei țări române, Țara 

Românească, Transilvania și Moldova, care au devenit unite sub sceptrul său domnesc pentru 

prima dată în istoria românilor;

- 25 de ani de la moartea lui Marin Sorescu, poet și dramaturg român, membru titular al 

Academiei Române;

75 de ani de la moartea lui Ioan Alexandru Brătescu-Voinești, prozator român;

- 60 de ani de când a murit Mihail Sadoveanu, scriitor român.


