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REVISTA “VIAŢA NOASTRĂ”
- O PUBLICAŢIE CU ŞI DESPRE PENSIONARI Revista „Viața noastră" aparținând Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor „Elena Cuza" Bârlad este spațiul unde preocupările
persoanelor vârstei a treia își găsesc materializarea, este tribuna lor de
informare din cele mai diverse domenii: de la istorie, literatură, muzică,
sfaturi medicale până la informații utile sau despre ultimele realizări
înfăptuite de către C.A.R.P. „Elena Cuza" Bârlad.

Gheorghe Tănase, preşedinte al Casei de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor “Elena Cuza” Bârlad avea să propună
membrilor asociaţiei la 1 octombrie 2004 primul număr al
revistei “Viaţa noastră”, o publicaţie ce urma să se preocupe
de spiritul şi sufletul persoanelor vârstnice.
Demersul său avea să fie reluat de către noua echipă
managerială aleasă în anul 2010 şi formată din preşedinte:
magistrat pensionar Nicolaie Mihai, membri ai Consiliului
Director: ing. Filip Stelian, ofiţeri în rezervă Mircea Fitcal,
Liviu Adrian Rîncu şi tehnician Veruţa Tănase.
În atare condiţii, Hotărârea Consiliului Director nr.209 din 21
septembrie 2010 poate fi considerată drept “certificatul de
naştere” al revistei “Viaţa noastră”, ajunsă în prezent la
numărul 25. Din acest moment, cu fiecare număr revista
“Viaţa noastră” s-a înscris în procesul transfigurărilor şi
transformărilor instructiv – educative, culturale, spirituale,
atât de necesare omului contemporan, în goana şi agonia lui
prin lume.
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REVISTA “VIAŢA NOASTRĂ”
- O PUBLICAŢIE CU ŞI DESPRE PENSIONARI -
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Revista “Viaţa noastră” a izbutit să-şi configureze un profil
publicistic distinct, elevat datorită membrilor colectivului
redacţional alcătuit din profesori specialişti în arta condeiului
şi nu numai, iar aici este meritul domnilor profesori Gruia
Novac şi Serghei Coloşenco, ce au fost alături de revista
“Viaţa noastră” încă din faza incipientă, ajutând-o să crească,
să devină mai puternică, mai frumoasă, domnul preşedinte
Nicolaie Mihai, un artizan desăvârşit ce a reuşit să creeze
"familia“ “Viaţa noastră” compusă din colaboratori, membri
ai colectivului de redacţie, cititori etc., domnii profesori Petruş
Andrei, Gheorghe Gherghe, Teodora Elena Zaldea ce se
preocupă de colectarea, corectarea, editarea materialelor
venite de la colaboratori din toate colţurile ţării. Lor li se
alătură Bogdan Artene şi Sorin Bocan ce conferă ţinută
grafică revistei, precum şi numeroşii şi entuziaştii
colaboratori, iar aici îi vom menţiona pe: doamnele profesoare
Maria Marin, Lucia Munteanu, Ecaterina Teletin, Zîna
Tămăşanu, înv. Victoria Rudi, prof. Ghiţă Cristian, Neculai
Gheţău, Virgil Giuşcă, domnii comandanţi ai Poliţiei
Municipiului Bârlad, Vasile Chelaru şi Marinel Gîlcă, Teodora
Spânu, secretar literar al Teatrului “Victor Ion Popa” Bârlad şi
mulţi, mulţi alţii pe care din raţiuni de spaţiu nu îi vom
menţiona acum, dar cărora colectivul de redacţie şi
conducerea asociaţiei le mulţumesc pentru sprijinul oferit.
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SIMPOZIOANE, CONFERINŢE, DEZBATERI
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SIMPOZIOANE, CONFERINŢE, DEZBATERI
14 ianuarie, Conferinţa "Dor de Eminescu" susţinută de prof. Lucia
Munteanu, manifestare prilejuită de împlinirea a 165 de ani de la naşterea
poetului Mihai Eminescu;
14 ianuarie, Conferinţa "Podul Înalt - 1475" organizată cu prilejul împlinirii a
540 de ani de la Marea Victorie obţinută de Ştefan cel Mare la Vaslui şi
prezentată de prof. Maria Marin;
22 ianuarie, Conferinţele "Unire în cuget şi simţiri" şi "Împreună suntem mai
puternici." Prima a fost prezentată de prof. Gheorghe Gherghe ce a
rememorat evenimentele ce au condus la Unirea Principatelor Române din
1859; a doua a fost susţinută de prof. Ghiţă Cristian cu ocazia împlinirii a
117 ani de la înfiinţarea Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena
Cuza" Bârlad – 24 ianuarie 1898;
12 februarie, Conferinţa "Grigore Vieru, poet al esenţelor" unde profesorii
Lucia Munteanu şi Gruia Novac au evocat personalitatea poetului Grigore
Vieru, născut la 14 februarie 1935;
6 martie, Dezbaterile prilejuite de Ziua Femeii – 8 martie, "Confesiuni
sentimentale în capodopere literare" unde prof. Mihai Luca a prezentat
extrase din capodopere ale literaturii române şi universale ce au în centrul
atenţiei jurămintele de credinţă ale îndrăgostiţilor, iar prof. Ghiţă Cristian a
vorbit despre "Femeia – între laic şi religios;"
16 martie, Conferinţa "Alexandru Ioan Cuza – un domnitor de legendă"
prilejuită de împlinirea a 195 de ani de la naşterea domnitorului – 20
martie 1820. Aspecte privind viaţa şi activitatea domnitorului bârlădean au
fost expuse de către profesorii Gheorghe Gherghe şi Zâna Tămăşanu;
27 martie, Evenimentul "Gheorghe Andronachi – unul din eroii unirii
Basarabiei cu România" unde ne-am bucurat de prezenţa unui grup de
personalităţi din comuna Bieşti, raionul Orhei, Republica Moldova. Cu acest
prilej s-au aniversat 97 de ani de la unirea Basarabiei cu România, precum
şi a 45 de ani de la trecerea în nefiinţă a unionistului Gheorghe Andronachi.

Membri C.A.R.P. "Elena Cuza" Bârlad audiind una din
numeoasele conferințe organizate pe parcursul anului
2015
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Aspecte de la diferitele simpozioane, conferințe
organizate de către C.A.R.P. "Elena Cuza“ Bârlad pe
parcursul anului 2015

6 aprilie, Conferinţa "Creştinismul – învăţătura lui Christos, Vestea
cea bună" unde prof. Gheorghe Gherghe a realizat o incursiune în
istoria creştinismului punctând principalele repere ale evoluţiei
credinţei creştine de la apariţia sa şi până în prezent;
5 mai, Evenimentul "De vorbă ... cu colonel în retragere Constantin
Chiper, vicepreşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor "Regina
Maria" şi preşedintele Asociaţiei Judeţene Cultul Eroilor Prahova."
Acesta din urmă a vorbit despre tripla semnificaţie a zilei de 9 mai
cunoscută drept Ziua Independenţei de Stat, a încheierii celui de al
doilea război mondial, precum şi ca Ziua Europei. Totodată, acesta
a evocat şi faptele de vitejie ale veteranilor de război sărbătoriţi la
29 aprilie;
22 aprilie, Conferinţa "Arborii şi sănătatea mediului citadin"
susţinută de prof. Virgil Vesel cu ocazia Zilei Internaţionale a
Pământului – 22 aprilie şi a Zilei Internaţionale a păsărilor şi
arborilor – 10 mai;
20 mai, Simpozionul "Înălţarea Domnului – Cultul Eroilor" unde
părintele Ştefănică Teofil de la Biserica Domnească "Adormirea
Maicii Domnului" a vorbit pe marginea Înălţării Domnului Iisus
Hristos la Ceruri, a oferit date despre Sfinţii Împăraţi Constantin şi
Elena celebraţi la 21 mai, iar doamnele profesor Maria Marin şi
Lucia Munteanu au vorbit despre eroi şi eroism în istorie, respectiv
literatură. Tot pe 20 mai, prof. Petruş Andrei a lansat primul său
volum de critică literară – Lecturi Empatice, prezentând şi numărul
19 al revistei "Viaţa noastră." Numărul 20 al revistei s-a bucurat de
expunerea prof. Lucia Munteanu;
10 iunie, Conferinţa "Mihai Eminescu, arheul spiritualităţii
româneşti" unde profesor doctor Theodor Codreanu, eminescolog
a prezentat aspecte din viaţa şi opera poetului.
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12 iunie, Conferinţa "Aura legendară a Doamnei Unirii de la 1859" a
fost susţinută de către prof. Maria Marin cu ocazia împlinirii a 190 de
ani de la naşterea doamnei Elena Cuza şi a 4 ani de la atribuirea
numelui acesteia asociaţiei noastre – 28 aprilie 2011;
2 iulie, Conferinţa "Emil Gârleanu, scriitorul copiilor şi al universului
mic," a fost prezentată de către prof. Gruia Novac. Expunerea a fost
organizată cu ocazia împlinirii a 101 ani de la moartea scriitorului.
Totodată, prof. Gruia Novac a asigurat şi prezentarea numărului 21 al
revistei "Viaţa noastră" dedicat în exclusivitate copiilor şi Zilei
Internaţionale a Copilului;
29 iulie, Conferința ″Victor Ion Popa, scriitorul complet și teatrologul″
modern, conferențiari domnul profesor Gruia Novac și doamna Teodora
Gabriela Spânu, secretar literar în cadrul Teatrului "Victor Ion Popa"
Bârlad ce au evocat personalitatea complexă a lui Victor Ion Popa la
împlinirea a 120 de ani de la naștere;
29 iulie, Conferința ″Deșteaptă-te române ″ dedicată Zilei Imnului
Național al României, conferențiar Teodora Elena Zaldea;
29 iulie, lansarea numărului 22 al revistei ″Viața noastră″ în
prezentarea domnului profesor Gruia Novac;
7 august, In memoriam Lucia Genlia Galin și Ștefan Procopiu,
Conferința ″O viață dedicată oamenilor,″ susținută de către
profesoarele Maria Marin și Ivona Măgdăliniș;
26 august, Conferința ″Un aristocrat bârlădean în învățământul
farmaceutic românesc,″ unde farmacist Ștefan Constantinciu a
prezentat aspecte din viața lui Alexandru Pastia, cercetător și inovator
în domeniul farmaceutic;
26 august, Conferința ″Manolache Costache Epureanu. O pagină din
istoria politică a României,″ unde comisar șef al Poliției municipiului
Bârlad Vasile Chelaru a vorbit despre Manolache Costache Epureanu,
figură marcantă a secolului al XVII-lea.
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31 august, lansarea volumului profesorului Gheorghe Gherghe, ″Târgul
Bârladului. Geneza și hotarul ″ în prezentarea profesorului Ghiță
Cristian;
31 august, Dezbaterea ″Limba română – izvor de apă vie,″ prilejuită de
Ziua Națională a Limbii Române (31 august);
31 august, Conferința ″Farmecul limbii române în poezia lui Vasile
Alecsandri,″ în prezentarea profesoarei Zîna Tămășanu;
9 octombrie, Simpozionul ″Să nu uităm niciodată ...,″ prilejuit de
comemorarea victimelor Holocaustului, conferențiari profesorii Maria
Marin și Gruia Novac;
9 octombrie, Conferința ″Personalitățile lunii octombrie″ unde profesor
Maria Marin a prezentat aspecte din viața domnitorului moldovean
Dimitrie Cantemir, iar profesor Aurelia Juverdeanu a vorbit despre
principesa Elena Bibescu.
5 noiembrie, Conferinţa ″Pledoarie pentru o alimentaţie sănătoasă,″
unde prof. Virgil Vesel a vorbit despre importanţa unei alimentaţii
sănătoase, despre efectele benefice ale consumului de legume și fructe,
precum și despre binefacerile sportului asupra organismului uman;
5 noiembrie, Expunerea Mihail Sadoveanu, ″clasicul uitat ...″ în
prezentarea domnului profesor Gruia Novac ce a evocat personalitatea
scriitorului născut la 5 noiembrie 1880;
18 noiembrie, Simpozionul ″Neamul este etern prin cultul eroilor″ dedicat
armatei române și centenarului Regimentului 52 Artilerie Mixtă ″General
Alexandru Tell″ Bârlad;
18 noiembrie, Simpozionul ″Viața noastră″ - 5 ani de la reapariție unde
Teodora Elena Zaldea a vorbit despre trendul ascendent pe care revista
Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ″Elena Cuza″ Bârlad îl cunoaște
din anul 2010 când s-a decis reeditarea sa, aceasta din urmă dobândind
notorietate la nivel național și chiar internațional. Tot acum s-a lansat și
numărul 24 în prezentarea prof. Serghei Coloșenco.

8

SIMPOZIOANE, CONFERINŢE, DEZBATERI

Aspecte de la simpozionul „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie ..."
organizat de către C.A.R.P. "Elena Cuza“ Bârlad în data de 29
noiembrie 2015
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SPECTACOLE, MANIFESTĂRI ARTISTICE
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SPECTACOLE, MANIFESTĂRI ARTISTICE
7 martie, Spectacolul "Femeie – cântec, floare, patimă şi rază" dedicat
Zilelor de 1 şi 8 martie şi care a cuprins momente oferite de prof. Petruş
Andrei, grupul de copii "Hai – hui" coordonat de prof. Mihaela Oprea,
prof. Gruia Novac, corul Crizantema al C.A.R.P. "Elena Cuza," Dumitru
Olaru, Aneta Matei, Dragoş Răzvan Tufă, Rebeka Berghiu, Elena Isabela
Sbârcea, Adrian Ailioaiei, ansamblul folcloric "Răzeşii" din Pogoneşti
coordonat de învăţător Andrei Dumitru şi mulţi, mulţi alţii;
26 martie, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" a oferit
membrilor săi invitaţii la concertul susţinut de Cristian Pomohaci;
3 aprilie, Spectacolul "Primăvara vine cu daruri împărăteşti,"
manifestare dedicată Sărbătorilor pascale. Dintre reprezentaţii amintim:
surorile Toma, Denisa Maria şi Raluca Ioana, profesorii Gruia Novac,
Petruş Andrei, corul Crizantema al C.A.R.P. "Elena Cuza," Iftene
Cioriciu, Elena Varlam, corul "Anastasis" al bisericii cu hramurile:
Învierea Domnului şi Sfânta Ecaterina, Valerica Pruteanu, Aneta Matei,
Diana Chelaru, Dumitru Olaru, grupul vocal "Fedeştenii" din comuna
Şuletea, ansamblul folcloric "Răzeşii" din Pogoneşti, George Forcos
Palade;
26 aprilie, au fost oferite invitaţii la spectacolul Fuego – Trăiesc;
22 mai, Spectacolul "Copiii noştri, zâmbetul etern al României" dedicat
Zilei Internaţionale a Copiilor, 1 iunie. Totodată, evenimentul s-a înscris
în ciclul manifestărilor dedicate Zilelor culturale ale Bârladului. S-a
bucurat de prezenţa: prof. Petruş Andrei, Gruia Novac, Nuria Darie,
Bianca Catană, Dragoş Tufă, George Forcos Palade, Florentina Albu,
Teodora Gabriela Spânu, Mihai Constantinescu – surpriza serii;
29 mai, membrii Casei au primit invitaţii la piesa de teatru "Să-i
îmbrăcăm pe cei goi" de Luigi Pirandello.

Petruş Andrei,
prezentatorul
spectacolului

Adrian
Ailoaiei

Grupul
“Hai-Hui”
Iftene
Cioriciu
Dragoș
Răzvan
Tufă

Ansamblul folcloric
“Răzeşii” Pogoneşti
Aspecte de la spectacolul „Femeie – cântec, floare, patimă și rază"
organizat de către C.A.R.P. "Elena Cuza“ Bârlad cu ocazia Zilelor de
1 și 8 Martie
7 martie 2015
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10 iunie, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena
Cuza" i-a invitat pe vârstnici la piesa de teatru "Străini în
noapte" în regia lui Radu Beligan şi interpretarea lui Florin
Piersic şi a Medeeiei Marinescu;
25 iunie, s-au oferit membrilor asocaţiei noastre invitaţii la
piesa de teatru "Ursul" de Cehov în interpretarea actorilor
teatrului "Victor Ion Popa" Bârlad;
18 septembrie, membrii Casei s-au putut bucura și de
Concertul aniversar ″Să jucăm o bârlădeancă – Anton
Achiței, 48 de ani de carieră artistică″;
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad
în parteneriat cu Primăria Municipiului Bârlad și Casa de
Cultură a Sindicatelor "George Tutoveanu" au oferit publicului
bârlădean în data de 30 septembrie un regal de muzică și
poezie ″Speranța – tinerețea vârstei a treia!″ unde printre
invitații de frunte s-au numărat George Rotaru, Mioara Velicu,
Mihaela Condurache;
14 octombrie la piesa "Take, Ianke și Cadîr" de Victor Ion
Popa în interpretarea actorilor teatrului bârlădean (Sorin
Gheorghe, Marcel Anghel, George Sobolevschi, Simon Salcă
jr., Ramona Părpăliță, Lily Popa Alexiu, Alex Savu);
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor "Elena Cuza" Bârlad
în data de 16 octombrie a invitat publicul iubitor de teatru la
comedia națională ″Haimanaua″ după Victor Eftimiu în
interpretarea actorilor Dan Tudor, Tudorel Filimon, Alina
Chivulescu, Dragoș Ionescu, Adela Popescu și Andrei Duban;
11 noiembrie, membrii asociației noastre s-au putut bucura de
piesa de teatru ″Comedie pe întuneric″ de Peter Shaffer în
interpretarea actorilor Teatrului ″Victor Ion Popa″ Bârlad.

Speranța – tinerețea vârstei a treia!
30 septembrie 2015

SPECTACOLE, MANIFESTĂRI ARTISTICE

Maria
Stuparac

Valeriu
Arnăutu

Gruia Novac,
unul din
prezentatorii
spectacolului

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

Mioara Velicu,
invitat special

George Forcos Palade
și Florentina Albu

Mihaela
Condurache,
invitat special

George Rotaru,
invitat special
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29 noiembrie, spectacolul ″Suflet proaspăt românesc″
dedicat Zilei Naționale a României (1 Decembrie 2015) ce sa bucurat de prezența Corului ″Crizantema″ al C.A.R.P.
″Elena Cuza″ Bârlad sub bagheta doamnei prof. Mihaela
Oprea, a Orchestrei Primăriei Vaslui ″Rapsodia Vasluiului″,
dirijor Cristian Năstase, director artistic George Forcos
Palade, pe această cale mulțumim domnului primar al
municipiului Vaslui, Vasile Pavăl pentru sprijinul acordat în
organizarea spectacolului și pentru faptul că a făcut posibilă
prezența orchestrei Primăriei Vaslui la Bârlad. Au încântat de
asemenea, spectatorii cu melodiile lor: Ansamblul ″Răzeșii
Pogonești″, îndrumător înv. Dumitru Andrei, Dragoș Tufă,
George Forcos Palade, iar supriza serii a fost îndrăgita
interpretă de muzică populară Laura Lavric;
16 decembrie, spectacolul ″Colindăm un neam și-o țară″
dedicat sărbătorilor de iarnă unde invitat special a fost
cunoscuta interpretă de muzică populară Maria Butaciu;
20 decembrie, întâlnirea de suflet ″Moş Crăciun vine tiptil
într-un suflet de copil″ unde un număr de 76 de copii ai
salariaţilor, colaboratorilor asociaţiei noastre s-au bucurat
de întâlnirea cu Moş Crăciun încărcat de daruri. Copiii au
pregătit şi un minispectacol Moşului. Poezii şi cântece au
rostit Raluca Ioana Toma, Magda Siriac, Denisa Maria Toma,
Mihnea Oprea, Rebeka Berghiu, Clara Frăţiman, grupurile
„Hai-hui” şi „Eleison”;
21 decembrie, membrii asociației noastre au avut programată
o nouă întâlnire cu Fuego în cadrul unui spectacol susținut
de această dată la Teatrul ″Victor Ion Popa″ Bârlad - ″Acasă
de Crăciun.″

Corul ″Axios″ al
Protopopiatului Bârlad

Orchestra
"Rapsodia Vasluiului",
dirijor Cristian Năstase

Aspecte de la spectacolul
„Colindăm un neam și-o țară"
organizat de către C.A.R.P. "Elena
Cuza“ Bârlad cu ocazia
Sărbătorilor de iarnă
16 decembrie 2015

Ansamblul folcloric
Todirești

Ansamblul folcloric
"Micii răzeși“ Pogonești

Maria
Butaciu
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ACTIVITĂŢI CU CARACTER SPORTIV
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NUNTA DE AUR

Familia Cațavelea și nașii

Cuplurile sărbătorite la
Pensiunea Mira
17 septembrie 2015
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NUNTA DE AUR

Cuplurile sărbătorite
la sucursala Șuletea

Familiile celebrate de pe
raza municipiului Bârlad
la Pensiunea Mira

Slujba religioasă oficiată la
Biserica „Sfânta Ecaterina" de
către preot paroh
Petru Giușcă

Aspecte Nunta de Aur
sucursala
Banca

16

SĂRBĂTORIREA PERSOANELOR AJUNSE LA
CENTENAR

Ștefan
Malanca
Ștefana
Tănasă
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AM FOST PREZENŢI ...

Valentin Roșca,
colaborator
„Viața noastră"

Gruia
Novac

Petruş
Andrei
Aniversarea a 175 de ani de la apariția revistei
„Dacia literară″
30 ianuarie 2015
Biblioteca „Stroe S. Belloescu" Bârlad

George
Irava

Gruia
Novac

Lansarea volumului poetului bârlădean și totodată
membru al asociației noastre,
George Irava - „Anotimpul transcendent"
Biblioteca „Stroe S. Belloescu″ Bârlad
25 aprilie 2015

George
Irava
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AM FOST PREZENŢI ...
Lansarea audiobook Eugen Tomac
„Vis împlinit ... asecensiunea"
30 ianuarie 2015
Centrul ″Mihai Eminescu″ Bârlad

Eugen Tomac
acordând autografe

Iftene
Cioriciu

Gruia
Novac
Marin Bunea, primar
interimar al mun. Bârlad

Lansarea volumului de poezie Iftene Cioriciu
″Țăranii și țărâna iubesc pe Dumnezeu″
19 iulie 2015
Centrul ″Mihai Eminescu″ Bârlad

Adrian
Solomon,
deputat

Lansarea numărului 35 al revistei
″Baadul literar″ și acordarea titlului de
cetățean de onoare al municipiului Bârlad
prof. Gruia Novac,
26 noiembrie 2015
Galeriile de artă ″Nicolae Tonitza″ Bârlad
Gruia
Novac
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PENSIONARILOR ″ELENA CUZA″ BÂRLAD

strada Nicolae Iorga nr.7A
Localitatea Bârlad, județul Vaslui, cod poștal 731182
Telefon: 0235/421.340
Email: revista@carpbarlad.ro
Material întocmit de
Teodora Elena Zaldea,
Asistent relații publice și comunicare

