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Urarea Preşedintelui C.A.R.P. 
„Elena Cuza” Bârlad, 

La mulţi ani, 2012!

d-l Nicolaie Mihai

Cu prilejul sărbătorilor de iarnă, Crăciunul şi Anul Nou, doresc tuturor 
membrilor C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad, simpatizanţilor şi colaboratorilor 
acesteia, un 2012 mai bun, mai fericit, care să vă aducă sănătate, noroc, dar 
şi puterea de a depăşi toate necazurile, ştiindu-se că omul gospodar posedă 
şi priceperea de a rămâne vertical şi demn.

Fiindcă anul 2011 e pe sfârşite, e normal să analizăm de ţară şi neam, modestia, menţinerea valorilor individuale.
ceea ce s-a realizat, dar mai ales să avem în vedere Nu cu mult timp în urmă, am citit cartea unei poete din 
posibilităţile de valorificat în viitor. Bârlad, d-na Dorina Stoica, cu un titlu sugestiv, Izvorul 

E un lucru cunoscut că cei care au atins vârsta bătrâneţii, îndepărtat, un volum de poezie ortodoxă. Să luăm aminte 
în tinereţea lor au muncit şi s-au ostenit. Casa noastră, de ideile eterne şi călăuzitoare prin aceea că ne avertizează: „În 
ajutor reciproc, tocmai această menire o are: de a aprecia pe om de-o măsură/ E dragoste şi ură./ E întuneric şi lumină,/ E 
cei care o viaţă şi-au dăruit-o trudei, iar acum au nevoie de un cer şi tină,/ E Rai şi iad laolaltă,/ E lumea aceasta,/ Şi lumea 
sprijin. Vremurile pe care le trăim nu sunt prea uşoare, iar cealaltă”. De aceea mi se pare normal ca, alături de urările 
tocmai de aceea, ştiind din vechime că sărăcia şi bătrâneţea mele de bine, sănătate şi fericire, pe care le adresez tuturor 
sunt cele mai mari necazuri din viaţa omului, Casa Noastră acelora care ne susţin CASA şi eforturile noastre, să pun şi o 
chiar a făcut tot ceea ce i-a stat în putinţă pentru a îndulci viaţa Urare de Crăciun a aceleeaşi poete:
şi traiul de fiecare zi al oamenilor vârstnici.

Pe lângă împrumuturile date în condiţii foarte „Să fie ziua de Crăciun
avantajoase, celor aflaţi în nevoie – la cerere sau după O zi cu har şi pace,
anchete sociale iniţiate de conducere – C.A.R.P. Bârlad a Iar tu să fii, om drept şi bun,
acordat ajutoare nerambursabile importante în anul 2011 (în Cum lui Hristos Iisus îi place.
valoare de aprox. 290.000 lei la peste 5.925 de membri), dar 
s-a preocupat şi de organizarea unor activităţi culturale şi Deschide uşa larg, creştine,
distractive sau de menţinere a stării de sănătate, făcând din Primeşte-n casa ta copii,
această instituţie un centru căutat şi stimat. Şi chiar puţin de ai, să dai!

Poate că seamănă a laudă ceea ce afirm eu aici, dar cei Copiii aceştia sunt ca tine,
care pot cu adevărat considera exact adevărul afirmat sunt Când pe la case colindai,
membrii, simpatizanţii şi colaboratorii noştri, care văd şi Cu traista-n gât de Moş Ajun.
estimează zilnic eforturile reale pe care conducerea şi 
consilierii noştri le facem. Iar din prinosul ce îl ai,

Toate acestea le planificăm şi le îndeplinim fiindcă ştim, Pe masa plină cu bucate,
din cele mai îndepărtate timpuri, că bătrânii au întâietate Cheamă-un străin,
(„Seniores priores!”). Şi mai avem în vedere faptul că nimeni Şi nu uita că dându-i lui,
nu este atât de bătrân încât să nu mai dorească măcar o zi din Lui Dumnezeu din ale Lui,
viaţă. Pentru împlinirea acestei dorinţe suntem noi aici, I-ai dat pe săturate.
motiv pentru care îi antrenăm în diverse activităţi pe cei 
vârstnici, fiindcă, la urma-urmei, şi cei bătrâni trebuie să Vă doresc, stimaţi membri şi colaboratori ai Casei, un an 
înveţe... mai bun şi mai luminos.

Ajutorul pe care-l dăm este omenesc, dar, concomitent La mulţi ani, 2012!
cu acesta, ne străduim să pledăm în favoarea valorilor morale Proc. Nicolae Mihai
creştine, acestea fiind cele mai necesare: smerenia, Preşedinte C.A.R.P. „Elena Cuza” Bârlad
generozitatea, grija aproapelui, munca şi rugăciunea, iubirea 

Sã luãm aminte !

 Mediul rural

1 RAILEANU ION COM. VINDEREI

2 NISTOR MIHAI SAT DOCANI, COM. VINDEREI

3 BADRAGAN ELENA COM. FRUNTISENI

4 LEAHU TASIA SAT COROI COM. TUTOVA

5 STEFAN ELENA COM. FALCIU

6 ARSENE EMILIA COM. BOGDANESTI

7 CASU ELISABETA COM. VETRISOAIA

8 DANU ELENA COM. PUIESTI

9 VOSTINAR ELENA COM. PUIESTI

10 PIRCIU ANICA COM. VIISOARA

11 DRAGU MARIA SAT COROIESTI DE SUS

12 PARTENE IOAN COM. BLAGESTI

13 CIOCARLAN CONSTANTIN SAT RAIU ORAS MURGENI

14 CORODESCU GHEORGHE BARLAD, PLEVNEI 17, AG.CIOCANI

15 IVAN CONSTANTIN SAT GARA BANCA COM. BANCA

16 LEOCOV ELENA SAT GARA BANCA COM. BANCA

17 DIACONU V. PROFIRA COM. BANCA

18 DAMIAN SERGIU COM. SULETEA

19 TODERASCU AUREL SAT TRESTIANA COM. GRIVITA

20 CHIRITA STEFAN SAT TRESTIANA COM. GRIVITA

21 APOSTU CONSTANTIN SAT TRESTIANA COM. GRIVITA

22 AGACHE GHEORGHE COM. EPURENI AG. FLORENI

23 CONSTANDA PARASCHIVA COM. EPURENI AG. FLORENI

24 CIOT MARIA COM. ROSIESTI

25 SAMOILA IVANA SAT POPENI, COM. ZORLENI

26 CHIPER ILEANA COM. PERIENI

27 BALAN PARASCHIVA COM. PERIENI

28 ROSCA IOANA COM. PERIENI

29 BARA ELENA COM. ZORLENI

30 MELINTE NECULAI COM. ZORLENI

31 PALICI DUMITRA COM. ZORLENI

32 BALAN STOICA COM. IVESTI

33 PRISECARU DUMITRA SAT POPENI, COM. ZORLENI

34 VELOVICI LUCRETIA COM. ZORLENI

35 TILEA VICTORIA SAT POPENI COM. ZORLENI

36 MEREUTA HRISTACHE SAT UNTESTI, COM. BOGDANESTI

37 MATEI. C. CONSTANTIN COM. GHERGHESTI

38 DANGA NATALIA COM. VOINESTI

39 DUMBRAVA CONSTANTIN ORAS MURGENI

40 DAN GH. ANETA COM. BACANI

Municipiul Bârlad

1. GHIUR I. GICA

2. POPOIU IONITA

3. MANCAS O LILIEA

4. MANOLIU TASIA

5. ADOCHITEI PARASCHIVA

6. BUSILA MARIA

7. CHERTIF DUMITRU

8. DUMITRIU J. LUCRETIA

9. NATON ELENA

10. ILIESCU VICTORIA

11. LUNGU IOAN

12. MUNTEANU D. ELENA

13. OPREA VASILE

14. PAZURATU A. DUMITRU

15. PETROV VESA

16. CHIPER C. MARIA

17. RADUCANU I. IOAN

18. SIMONIS C. ZOITA

19. VORNICU NAT. CATINCA

20. VOICULESCU URANIA

Membrii fideli ai Casei, recompensaţi pe anul 2011

La Mulþi Ani !

2012

2011
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PALATUL  COMUNAL 
ŞI  ZESTREA SPIRITUALĂ A TÂRGULUI

DE ZIUA CASEI NOASTRE

Aniversarea Casei noastre,
Sincer afirm că mi-a plăcut;
Am sărbătorit anii de „viaţă”
Cei 57, prin care a trecut

Îl rugăm pe Moş Crăciun 
Să vină cu daruri multe,
Pentru întregul personal
Cu preşedintele-n frunte.

Iar Anul Nou să vă aducă
Ani  mulţi cu  bucurie,
Frumoase succese  în muncă,
Iar în familii, fericire!

Ioan Staş

E plină sita norilor şi cerne...
Zăpada peste lume se aşterne
Doar sufletele noastre nu sunt ninse
Ci-aşteaptă lângă brad, cu lumânări aprinse.

E seara Sfântă, când se-aud colinde
Şi mama, la icoană, o candelă aprinde...
Crăciunul se apropie şi cânt...
E cea mai Sfântă seară pe Pământ.

Aceasta-i seara de Ajun, când toţi
Colindătorii umblă pe la porţi.
Iar noi îi aşteaptă în prag de casă,
Să-i aşezăm cu drag, la noi la masă.

Apoi, îl aşteptăm pe Moş Crăciun
Şi el apare tot când e Ajun.
Îl vrem să vină-acum cu sacii goi,
Să-l umplem toţi, cu boli şi cu nevoi.

Deschideţi uşile, că vin colindători
Acum este frumoasa sărbătoare.
Deschideţi uşile, să auziţi urări
Şi să primiţi cu drag, vestea cea mare.

E vestea ce ne spune că Isus
A coborât din Cer, pe-această lume.
Deschideţi uşile după apus...
Şi-o să auziţi din nou, frumosul nume.

Deschideţi uşile s-ajungă azi la voi
Colindul meu şi-această veste bună.
Deschideţi uşile! Cântaţi acum cu noi
Şi bucuria s-o petrecem împreună!

Gabi Aioniţoaie

Colind

Deschideţi uşile

Culegeri din scriitori 
români

Scrisoarea unui pensionar către 
Moş Crăciun

Concert

„Nu este popor în lume care să 
aibă mai multă tragere de inimă către 
poezie, să afle mai multă plăcere în 
cântece şi versuri decât românul.”

Andrei Mureşianu

Ai venit şi anul ăsta, Moş Crăciun, cu traista plină,
Şi-ai adus la fiecare amăgire şi lumină.
Ai plecat apoi departe ca la anul iar să vii
Şi aduci mereu aceleaşi inutile jucării.

Moş Crăciun cu barba albă, Moş Crăciun de altădată,
Când să treci şi pe la mine ai găsit poarta 'ncuiată.
Şi-ai plecat să duci la alţii jucăriile-ţi fictive,
Bune ca să amăgească biete suflete naive.

Pentru mine, Moş Crăciune, nu trăieşti, de mult eşti mort
Şi-amăgirea ta, bătrâne, doar în amintire-o port.
Sunt şi eu bătrân ca tine şi mi-e sufletul pustiu
Şi mi-e inima-mpietrită ca un mormânt într-un sicriu.

Pentru ce să-ncerci să intri în chilia mea pustie
Când ofranda ta săracă nu-mi aduce bucurie,
Când mi-e inima pustie şi mi-e sufletul înfrânt
Şi mi-e visul prea departe de nevrednicul pământ.

Ci la anul, Moş Crăciune, când din nou o să revii,
Du la alţii iarăşi sacul palidelor bucurii.
Pentru mine n-ai nimica să-mi aducă-nseninare,
Numai visul meu mă poartă până dincolo de zare..

C. Ştefăniu

Tavanul cârciumii e jos,
Iar cârciuma e afumată
Şi-n greul aer e miros
De carne friptă şi de gloată.

Beţivi murdari privesc în silă
Primind al vinului botez,
Iar eu cu linişte umilă
Mă uit la dânşii şi visez;

Femei alcoolizate vin
Şi cer cu gesturi funerare
Să-mi vândă dragostea pe vin
Şi mângâierea pe-o ţigară.

Iar eu privesc, nepăsătoarea
Inconştienţă de nebun,
Să schimb pe vin îmbrăţişarea
Şi mângâierea pe tutun.

N. Davidescu 
(1888-1954)

(Selecţie de Mircea Fitcal, 
consilier C.A.R.P. „Elena Cuza”)

Mircea Fitcal

col.(r) Ioan STAŞ

Palatul Primăriei, de la început numit Comunal, matur la cei Ivaşcu; sociologul Ştefan Motăş-Zeletin; generalii Gheorghe 
77 ani, este o demonstraţie a statorniciei emblematice a oraşului Negrescu, aviator şi Gheorghe Naumescu, erou din primul război 
care, nedorind niciodată să fie livadă sau podgorie, a acceptat rolul mondial; profesorul Ion Popescu, făuritor de şcoli în Bârlad, primul 
– modest şi autentic – de pepinieră amprentată. Doar atât. Iar Şcoala director al Şcolii Normale „Principele Ferdinand”; marele om de 
Bârlădeană a pus răsad bun, l-a crescut până la vigoarea apropiatei teatru V.I. Popa, patronul spiritual al Teatrului din Bârlad; savantul 
maturizări, apoi... l-a vândut lumii din cele patru zări, fără hotar, de recunoaştere mondială Vasile Pârvan, al cărui nume îl poartă 
doar pe zâmbete... muzeul bârlădean; unul din cei mai mari filologi români, lingvistul 

Şi „puieţii” aceştia din pepinieră Alex. Philippide, căruia îi poartă numele Institutul de Filologie din 
s-au înălţat, s-au îngroşat, devenind Iaşi; savantul biolog Vasile Răşcanu; medicul de înaltă ţinută 
academicieni, profesori universitari, Panait Sârbu; pictorul Stavru Tarasov; ziaristul de mare faimă 
docenţi, generali conducători de Pamfil Şeicaru; urzitorul de şcoală picturală românească, N.N. 
armate, pictori, sculptori, scriitori de Tonitza, talent indubitabil; profesorul universitar Gheorghe G. 
diverse tendinţe, funcţionari de stat, Ursu, cercetător şi poet sensibil; profesorul universitar Gh. Vrabie, 
politicieni cu ideologii originale, rar care pentru activitatea folcloristică a primit Premiul „Gottfried von 
marionete cu braţul legat de sfoara Herder” al Universităţii de Stat din Viena; ofiţerul Tudor Pamfile, 
partizană a unor circari, oameni de al doilea mare etnolog şi folclorist din România, după Simion 
stat care chiar se gândeau la ŢARĂ ŞI Florea Marian, întemeietor al revistei de folclor „Ion Creangă” la 
POPOR, dar mai ales oameni simpli şi Bârlad; generalul Constantin Vasiliu-Răşcanu, figură importantă 
cu suflet mare. Mulţi, dintre cei care s- din perioada celui de al doilea război mondial; scriitorul de 
au aciuat prin Capitale sau urbe mai anvergură Alexandru Vlahuţă, poet, romancier, animator cultural, 

înzorzonate, şi-au amintit uneori Bârladul de baştină; de alţii ne-am creator de reviste literare şi mentor al „Academiei Bârlădene”.
amintit noi şi cu mândrie le aşterneam în cale flori când catadicseau Vor mai fi fiind. Toţi însă, cei amintiţi, dar şi alţii, sunt 
să viziteze locurile şcolirii de început. personalităţi distincte ale ştiinţei şi culturii româneşti, porniţi din 

Dar vorba legendarului acad. Constantin Ciopraga: Bârladul Bârladul în care au fost formaţi.
se află într-o „continuitate permanentă”, fiindcă pagina culturii Nimeni n-a ajuns să fie deştept numai din întâmplare. 
bârlădene e neterminată, iar pe ea nu se va scrie, probabil, niciodată Probabil că, din această pricină, puţini se întâlnesc cu întâmplarea 
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Bârlad, care a nemurit vitejia soldatului român în lucrări Munca e ritmul vieţii.”
sculpturale monumentale în toată ţara; politicianul Gh. Gheorghiu- Dar pentru asta, Doamnelor şi Domnilor, trebuie să 
Dej, conducător de stat şi de partid din 1948 în 1965; scriitorul Ion redevenim Români. Şi patrioţi. Vă îndemn să reflectaţi la aceasta. 
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PALATUL  COMUNAL 
ŞI  ZESTREA SPIRITUALĂ A TÂRGULUI

DE ZIUA CASEI NOASTRE

Aniversarea Casei noastre,
Sincer afirm că mi-a plăcut;
Am sărbătorit anii de „viaţă”
Cei 57, prin care a trecut

Îl rugăm pe Moş Crăciun 
Să vină cu daruri multe,
Pentru întregul personal
Cu preşedintele-n frunte.

Iar Anul Nou să vă aducă
Ani  mulţi cu  bucurie,
Frumoase succese  în muncă,
Iar în familii, fericire!

Ioan Staş

E plină sita norilor şi cerne...
Zăpada peste lume se aşterne
Doar sufletele noastre nu sunt ninse
Ci-aşteaptă lângă brad, cu lumânări aprinse.

E seara Sfântă, când se-aud colinde
Şi mama, la icoană, o candelă aprinde...
Crăciunul se apropie şi cânt...
E cea mai Sfântă seară pe Pământ.

Aceasta-i seara de Ajun, când toţi
Colindătorii umblă pe la porţi.
Iar noi îi aşteaptă în prag de casă,
Să-i aşezăm cu drag, la noi la masă.

Apoi, îl aşteptăm pe Moş Crăciun
Şi el apare tot când e Ajun.
Îl vrem să vină-acum cu sacii goi,
Să-l umplem toţi, cu boli şi cu nevoi.

Deschideţi uşile, că vin colindători
Acum este frumoasa sărbătoare.
Deschideţi uşile, să auziţi urări
Şi să primiţi cu drag, vestea cea mare.

E vestea ce ne spune că Isus
A coborât din Cer, pe-această lume.
Deschideţi uşile după apus...
Şi-o să auziţi din nou, frumosul nume.

Deschideţi uşile s-ajungă azi la voi
Colindul meu şi-această veste bună.
Deschideţi uşile! Cântaţi acum cu noi
Şi bucuria s-o petrecem împreună!

Gabi Aioniţoaie

Colind

Deschideţi uşile

Culegeri din scriitori 
români

Scrisoarea unui pensionar către 
Moş Crăciun

Concert

„Nu este popor în lume care să 
aibă mai multă tragere de inimă către 
poezie, să afle mai multă plăcere în 
cântece şi versuri decât românul.”

Andrei Mureşianu

Ai venit şi anul ăsta, Moş Crăciun, cu traista plină,
Şi-ai adus la fiecare amăgire şi lumină.
Ai plecat apoi departe ca la anul iar să vii
Şi aduci mereu aceleaşi inutile jucării.

Moş Crăciun cu barba albă, Moş Crăciun de altădată,
Când să treci şi pe la mine ai găsit poarta 'ncuiată.
Şi-ai plecat să duci la alţii jucăriile-ţi fictive,
Bune ca să amăgească biete suflete naive.

Pentru mine, Moş Crăciune, nu trăieşti, de mult eşti mort
Şi-amăgirea ta, bătrâne, doar în amintire-o port.
Sunt şi eu bătrân ca tine şi mi-e sufletul pustiu
Şi mi-e inima-mpietrită ca un mormânt într-un sicriu.

Pentru ce să-ncerci să intri în chilia mea pustie
Când ofranda ta săracă nu-mi aduce bucurie,
Când mi-e inima pustie şi mi-e sufletul înfrânt
Şi mi-e visul prea departe de nevrednicul pământ.

Ci la anul, Moş Crăciune, când din nou o să revii,
Du la alţii iarăşi sacul palidelor bucurii.
Pentru mine n-ai nimica să-mi aducă-nseninare,
Numai visul meu mă poartă până dincolo de zare..

C. Ştefăniu

Tavanul cârciumii e jos,
Iar cârciuma e afumată
Şi-n greul aer e miros
De carne friptă şi de gloată.

Beţivi murdari privesc în silă
Primind al vinului botez,
Iar eu cu linişte umilă
Mă uit la dânşii şi visez;

Femei alcoolizate vin
Şi cer cu gesturi funerare
Să-mi vândă dragostea pe vin
Şi mângâierea pe-o ţigară.

Iar eu privesc, nepăsătoarea
Inconştienţă de nebun,
Să schimb pe vin îmbrăţişarea
Şi mângâierea pe tutun.

N. Davidescu 
(1888-1954)

(Selecţie de Mircea Fitcal, 
consilier C.A.R.P. „Elena Cuza”)

Mircea Fitcal

col.(r) Ioan STAŞ

Palatul Primăriei, de la început numit Comunal, matur la cei Ivaşcu; sociologul Ştefan Motăş-Zeletin; generalii Gheorghe 
77 ani, este o demonstraţie a statorniciei emblematice a oraşului Negrescu, aviator şi Gheorghe Naumescu, erou din primul război 
care, nedorind niciodată să fie livadă sau podgorie, a acceptat rolul mondial; profesorul Ion Popescu, făuritor de şcoli în Bârlad, primul 
– modest şi autentic – de pepinieră amprentată. Doar atât. Iar Şcoala director al Şcolii Normale „Principele Ferdinand”; marele om de 
Bârlădeană a pus răsad bun, l-a crescut până la vigoarea apropiatei teatru V.I. Popa, patronul spiritual al Teatrului din Bârlad; savantul 
maturizări, apoi... l-a vândut lumii din cele patru zări, fără hotar, de recunoaştere mondială Vasile Pârvan, al cărui nume îl poartă 
doar pe zâmbete... muzeul bârlădean; unul din cei mai mari filologi români, lingvistul 

Şi „puieţii” aceştia din pepinieră Alex. Philippide, căruia îi poartă numele Institutul de Filologie din 
s-au înălţat, s-au îngroşat, devenind Iaşi; savantul biolog Vasile Răşcanu; medicul de înaltă ţinută 
academicieni, profesori universitari, Panait Sârbu; pictorul Stavru Tarasov; ziaristul de mare faimă 
docenţi, generali conducători de Pamfil Şeicaru; urzitorul de şcoală picturală românească, N.N. 
armate, pictori, sculptori, scriitori de Tonitza, talent indubitabil; profesorul universitar Gheorghe G. 
diverse tendinţe, funcţionari de stat, Ursu, cercetător şi poet sensibil; profesorul universitar Gh. Vrabie, 
politicieni cu ideologii originale, rar care pentru activitatea folcloristică a primit Premiul „Gottfried von 
marionete cu braţul legat de sfoara Herder” al Universităţii de Stat din Viena; ofiţerul Tudor Pamfile, 
partizană a unor circari, oameni de al doilea mare etnolog şi folclorist din România, după Simion 
stat care chiar se gândeau la ŢARĂ ŞI Florea Marian, întemeietor al revistei de folclor „Ion Creangă” la 
POPOR, dar mai ales oameni simpli şi Bârlad; generalul Constantin Vasiliu-Răşcanu, figură importantă 
cu suflet mare. Mulţi, dintre cei care s- din perioada celui de al doilea război mondial; scriitorul de 
au aciuat prin Capitale sau urbe mai anvergură Alexandru Vlahuţă, poet, romancier, animator cultural, 

înzorzonate, şi-au amintit uneori Bârladul de baştină; de alţii ne-am creator de reviste literare şi mentor al „Academiei Bârlădene”.
amintit noi şi cu mândrie le aşterneam în cale flori când catadicseau Vor mai fi fiind. Toţi însă, cei amintiţi, dar şi alţii, sunt 
să viziteze locurile şcolirii de început. personalităţi distincte ale ştiinţei şi culturii româneşti, porniţi din 

Dar vorba legendarului acad. Constantin Ciopraga: Bârladul Bârladul în care au fost formaţi.
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„sfârşit”. Suntem încrezători, mai ales că ne este cunoscută vorba asta fericită; de aceea lumea înaintează spre apocalipsă aşa de 
verificată de secole: cine a pierdut încrederea nu mai are ce pierde. repede; ca să nu ne mai chinuim...
Dar panopticul cu personalităţi ale Bârladului, aflat în holul Până atunci însă avem o datorie, pe care nu ne putem permite 
Palatului Cultural, este un punct de plecare. Într-o cunoscută Istorie s-o împingem spre „kalendas graecas”. Onoarea e mai scumpă 
a literaturii române de la origini până în prezent (1941 şi 1982), G. decât averea. Iar datoria noastră este cerinţa zilei. A spus-o poetul 
Călinescu, vorbind, la pagina 646, despre Bârladul lui G. german Goethe. Cerinţa zilei este ridicarea culturală a locuitorilor 
Tutoveanu, scria: „oraş(ul a) devenit o vreme, prin prezenţa lui municipiului, modelele de pe simeze primarul Constantin 
Emil Gârleanu, D. Nanu, Corneliu Moldovanu, un fel de Constantinescu oferindu-vi-le pentru a le urma, nu doar pentru a le 
«Weimar»...” admira. (Doar aşa vor dispărea cei care vandalizează strada şi 

Cine sunt cei care ne obligă chiar să facem astăzi, din Bârlad, parcurile.)
„un fel de «Weimar»”? Iată-i: episcopul Ioan C. Antonovici, care a Avem datoria de a face precum au acţionat înaintaşii; să 
scos Bârladul din documente şi l-a ajutat să intre în istorie; prof. participăm la propăşirea oraşului nostru prin elucidarea tuturor 
Stroe S. Belloescu, filantrop şi ctitor de aşezăminte; medicul enigmelor existente în istoria sa, în numele său, dar şi prin 
Dimitrie Bagdasar, întemeietor de stabilimente medicale, într-o îndepărtarea carenţelor din comportament şi educaţie.
vreme când sănătatea naţiei române era prioritară; preotul cărturar Înaintaşii ne strigă: uniţi-vă! Dar unirea cere armonie. 
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Codreanu, fondatorul Clasului Real din 1846, care şi-a sărbătorit al nimicnicia noastră şi maiestatea ei eternă. (...) Să muncim în 
165-lea an de funcţionare în folosul obştii; domnitorul Alexandru libertate, să creăm în libertate, e să cântăm vieţii cel mai frumos 
Ioan Cuza, cel iubit de credincioşi şi hulit de biserică; Ion Dimitriu- imn, pe care l-ar putea sufletul nostru cuprinde în adâncurile lui. 
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O zi ca multe altele, 
dar specială

Miercuri, 16 noiembrie 2011, a 
fost una din zilele obişnuite, de 
întâlnire săptămânală a membrilor 
clubului Femina 2 mixt, condus de 
doamna Epure Maria, dar s-a dovedit 
specială. Membrii clubului i-au avut în 
vizită pe d-l primar Constantin 
Constantinescu şi pe d-l Nicolaie 
Mihai, preşedintele C.A.R.P. „Elena 
Cuza” din Bârlad.

În deschidere, preşedinta clubului 
a mulţumit invitaţilor pentru sprijinirea 
activităţilor, după care a înmânat o 
Diplomă de Excelenţă domnului 
Nicolaie Mihai, fiindcă se implică 
permanent în viaţa social-culturală a 
instituţiei pe care o conduce şi a 
municipiului Bârlad.

În cuvântul său, domnul primar 
Constantin Constantinescu şi-a 
exprimat simpatia şi respectul faţă de 
cei de vârsta a treia, cu promisiunea de 
a-i ajuta şi pe mai departe.

Domnul preşedinte Nicolaie 
Mihai, în final, ne-a vorbit despre 
realizările C.A.R.P. Bârlad şi de 
proiectele viitoare, toate în vederea 
sprijinirii oamenilor, fără discriminare. 
De altfel, domnia-sa conduce cu spirit 
gospodăresc, dăruire, seriozitate, 
instituţia C.A.R.P.-ului, care se vrea 
mai mare ca număr de membri şi mai 
puternică, pentru a veni în ajutorul 
celor mulţi.

Întâlnirea s-a terminat într-o notă 
optimistă, urându-şi unii altora 
„Sărbători fericite!”, şi cu promisiunea 
celor doi edili de a mai onora invitaţia 
pensionarilor şi cu altă ocazie.

Aneta Matei,
membră C.A.R.P.

accentuată de a le dobândi şi a ne identifica cu ele. Iar cea mai 
mare dintre acestea este milostenia. Milostenia o poate face 
oricine, despre aceasta ne va întreba la Judecată Domnul Iisus 
Hristos: fie că suntem săraci sau bogaţi, tineri sau bătrâni. 
Fiecare e dator să dea după putere: ai mult, vei da mult, ai 
puţin, vei da puţin, iar dacă nu ai deloc poţi fi măcar blând cu 
cel care îţi cere: o strângere de mână, o îmbrăţişare, un cuvânt 
de folos, o vorbă bună, o încurajare sau o rugăciune pentru cel 
năpăstuit, nu de puţine ori face mai mult decât toţi banii lumii. 
Căci stă scris în cartea Triodului, despre Înfricoşătoarea 
Judecată următorul cuvânt: „Trebuie să se ştie că Hristos nu 
va întreba atunci nici de post, nici de sărăcie, nici de minuni, 
cu toate că sunt bune şi acestea, ci de cele ce sunt cu mult mai 
bune decât acestea: de milostenie şi de milă. Va spune 
drepţilor şi păcătoşilor şase lucruri: am flămânzit şi mi-aţi dat 
să mănânc; am însetat şi mi-aţi dat să beau; străin am fost şi 
m-aţi primit; gol am fost şi m-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi 
m-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Întrucât 
aţi făcut unuia din aceşti mai mici, Mie mi-aţi făcut (Matei 
25,35 -45). 

Aceste fapte bune poate să le facă oricine după 
puterea sa. 

Să începem fiecare, cu mic cu mare, bărbat sau femeie, 
bogat sau sărac, bătrân sau tânăr, conducător sau supus, a trăi 

1cumsecade, creştineşte, tainic şi nefăţarnic , în unire 
duhovnicească, acest post al Naşterii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, un post al meditaţiei, al mângâierii şi al 
bucuriei. Să fim sinceri cu noi înşine şi să ne bucurăm pururea 
întru Domnul.

Andrei-Nicolae Mihai,
voluntar

Notă: 
1. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc 

feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat 
grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, 
unge capul tău şi faţa ta o spală, 18. Ca să nu te arăţi 
oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi 
Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va rasplăti ţie."(Matei 6, 
16-18) 

Postul Crăciunului, 
milostenia şi pensionarii 

Iată, ne apropiem vertiginos către un nou sfârşit de an. Cei mai mulţi dintre noi ne 
facem bilanţul: cât am cheltuit anul acesta, cât ne-au sporit averile, ce reuşite am avut în 
decursul acestui an pe plan material sau pe plan familial, orice ar însemna pentru noi 
conceptul de familie. Există însă şi aceia care trag linie şi fac introspectiv un bilanţ nu al 
comorilor pe care „molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură”, ci pe acelea 
din cer, pe care „nici molia, nici rugina nu le strică”, nici „furii nu le sapă şi nu le fură”. 
Şi care ar fi acele comori?

Este binecunoscut că tot ce înseamnă 
material se deteriorează şi că nimeni nu ia 
cu sine nimic din cele ce a adunat pe 
pământ: bani, case, maşini, conturi în 
bancă, diverse obiecte care ne uşurează sau 
ne îngreuiază viaţa. Şi totuşi există ceva 
mai presus de acestea, adevăratele comori 
pe care le luăm după noi şi în viaţa de apoi. 
Şi acelea sunt blândeţea, milostenia, 
răbdarea, credinţa, smerenia, gândul curat, 
voinţa, încrederea în Dumnezeu, iubirea de 
Dumnezeu şi de aproapele: iată pentru ce 
trebuie să luptăm, căci casele se surpă, dar 
mila rămâne cu tine, maşinile se strică, dar 
încrederea în Domnul rămâne neclintită, 
hoţii ne pot lua totul în orice clipă, dar 
blândeţea rămâne cu noi, toate cele ale 
duhului rămân în noi şi cu noi, dacă suntem 
sinceri şi cu adevărat le-am căutat a ni le 
agonisi cu spor şi credinţă.

Cu toţii vom muri şi cu toţii suntem cu o clipă mai aproape de moarte. Pensionarii 
şi oamenii de vârsta a treia ştiu şi cunosc acest fapt cel mai bine. Corpul îmbătrâneşte, 
se deteriorează şi nu ne mai ascultă, ne doare, uneori se deformează şi chiar se 
destramă. Devenim din ce în ce mai gârboviţi şi mai bolnavi. Şi totuşi, odată cu trecerea 
vârstei, direct proporţional cu degradarea fizică, duhul, sufletul nostru se întăreşte, 
parcă învie, din ce în ce mai mult sufletul se luminează odată cu deteriorarea trupească. 
Cu toate că murim trupeşte, puţin câte puţin, sufletul nostru învie şi se bucură: suntem 
cu un pas mai aproape de moarte, dar şi cu un pas mai aproape de întâlnirea cu 
Făcătorul nostru Dumnezeu. De nu gândim aşa şi de nu credem astfel cu tărie înseamnă 
că suntem - ca şi creştini şi simpli oameni – pe un drum greşit; căci adevărul este 
următorul: suntem cu un pas mai aproape de moarte, suntem cu un pas mai 
aproape de Viaţă.

Postul Naşterii Domnului ca şi Postul Învierii Sale reprezintă cel mai bun prilej de 
a ne da seama de cele sus spuse şi de a ne întări în speranţa învierii fiecăruia dintre noi şi 
întâlnirii cu Dumnezeu: în fiecare an, ziua de 25 decembrie şi postul care o precede, ne 
aduce aminte că Mântuitorul, al cărui Tată este Însuşi Dumnezeu, s-a născut din Sfânta 
Fecioară Maria, fără de sămânţă spre a suferi pentru noi şi a ne mântui pe noi; precum şi 
noi ne vom naşte în Domnul odată cu moartea noastră trupească.

Postul de 40 de zile al lui Iisus reprezintă şi el un real exemplu de urmat. El 
închipuie ajunarea de 40 de zile a proorocului Moise, precum şi postul 
patriarhilor din Vechiul Testament. După cum patriarhii aşteptau venirea lui 
Mesia cu post şi rugăciune, aşa se cuvine să aştepte creştinii şi să întâmpine prin 
post pe Fiul lui Dumnezeu. Postul Crăciunului ţine tot 40 de zile - începe la 15 
noiembrie şi se termină chiar în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie. În post nu se 
mănâncă ouă, brânză şi carne. Lunea, miercurea şi vinerea se mănâncă fără untdelemn 
şi fără vin. Sâmbăta şi duminica este dezlegare la peşte, untdelemn şi vin. Dacă în zilele 
de luni, miercuri şi vineri se prăznuieşte un sfânt mare, însemnat în calendar cu cruce 
neagră, se poate mânca untdelemn şi bea vin. Dacă în aceste zile va fi sărbătoare 
însemnată în calendar cu cruce roşie, atunci este dezlegare şi la peşte. În ajunul 
Crăciunului se mănâncă numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, prune uscate, covrigi 
sau turte din făină.

Pentru cei neputincioşi, dar şi pentru cei care pot, postul reprezintă atât o 
reîntâlnire cu veşnicele comori pe care le-am numit mai sus, cât şi o încercare mai 

„Culegi ceea ce ai 
semănat”

Este o lege importantă şi trebuie să 
ţii seama de ea în orice împrejurare. Ea te 
va ajuta să devii stăpân pe destinul tău.

E firesc să crezi că, dacă semeni 
morcovi, vei culege morcovi şi nu 
cartofi. Acelaşi fenomen se produce şi în 
viaţa ta. Culegi ceea ce semeni. Toate 
urmările de aici ţi se trag. Tot ceea ce 
culegi a fost semănat de gândurile tale 
conştiente şi inconştiente. Ţi-aş putea 
cita mii de exemple în acest sens. În 
prezent, ai putea trăi într-o casă de 
valoare de o jumătate de milion de dolari? 
Nu. Nu e pentru tine, e numai pentru cei bogaţi? Exact. Este 
suficient pentru a colege ceea ce gândeşti. Dar cum se face că sunt 
atâţia care trăiesc în castele? Există mii de milionari. De ce ei şi nu 
tu? Pur şi simplu pentru că ei cred în asta. Te tentează să pleci într-o 
călătorie pentru un an? A, nu! Asta nu se face! Nu ai timp, nici 
bani! Atunci, asta vei culege. Rămâi acolo unde eşti. Crezi că ai o 
boală ereditară? Da? Ah, da, îmi dau seama. Nu ai de ales. Ai 
diabet, ca tot restul familiei. Nu vei recolta niciodată altceva 
pentru că ai acceptat în mod inconştient ideea că această boală e 
ereditară. Ştii că e dovedit faptul că există foarte puţine boli 
ereditare? Singura pe care eu o recunosc într-adevăr este modul de 
a gândi transmis din generaţie în generaţie... „Nu pot. Nu sunt în 
stare”; iată cel mai bun mijloc de a trece pe lângă succes!

Legea cauză-efect acţionează la fel asupra tuturor. Fie că eşti 
sărac, bogat, papă, cerşetor, bărbat, femeie, copil, această lege 
există pentru fiecare dintre noi. Şi, de fiecare dată când i te 
împotriveşti, tu eşti cel care suportă consecinţele. A fi capabil să 
recunoşti pe care-l provoacă o cauză este o dovadă de mare 
înţelepciune. Dacă-ţi petreci viaţa lenevind şi aşteptând să-ţi pice 
totul din cer, n-ai să culegi niciodată aceleaşi lucruri ca cel care 
inventează şi munceşte continuu. Sunt atâţia oameni preocupaţi 
să-i invidieze pe alţii, să contemple succesul pe care-l au, 
resemnându-se cu gândul că ei nu vor avea niciodată această 
şansă. Ei vor culege ce au semănat, mai precis, nimic.

Dacă nu culegi destulă dragoste în viaţa ta, cine a uitat s-o 
semene? Dacă nu te bucuri de toată afecţiunea pe care o doreşti, 
cine a uitat s-o semene? A-ţi demonstra afecţiunea prin gesturi nu 
va determina în mod automat o recoltă bogată de dragoste. Totul 
depinde de felul în care o faci. Aici este vorba de adevărata 
afecţiune, adevărata dragoste, cea pe care o dăruieşti din inimă, 
fără a aştepta nimic în schimb. Nu poţi culege ceva din inima altora 
dacă iubeşti cu capul. Dacă vrei să schimbi efectele şi reacţiile 
din viaţa ta, tot ce ai de făcut e să schimbi cauza. Observă ceea 
ce culegi şi adu-ţi aminte ce ai semănat. Inevitabil, vei găsi 
cauza.

Omul îşi complică deseori viaţa în faţa simplităţii. Se 
îndoieşte, îşi face griji şi se simte derutat pentru a se regăsi, în 
final, tot în punctul de plecare. Şi, pe tot parcursul acestui drum, 
s-a confruntat cu o mulţime de lucruri neplăcute pe care le-ar fi 
putut evita dacă ar fi căutat de la început în el însuşi.

Totuşi, nu e nevoie să te întorci atât de mult în timp pentru a 
încerca să înţelegi. Nici măcar nu e nevoie să încerci să înţelegi. 
Poţi uita trecutul şi să începi de azi o viaţă nouă.

Rodica Rîpan,
curier
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O zi ca multe altele, 
dar specială

Miercuri, 16 noiembrie 2011, a 
fost una din zilele obişnuite, de 
întâlnire săptămânală a membrilor 
clubului Femina 2 mixt, condus de 
doamna Epure Maria, dar s-a dovedit 
specială. Membrii clubului i-au avut în 
vizită pe d-l primar Constantin 
Constantinescu şi pe d-l Nicolaie 
Mihai, preşedintele C.A.R.P. „Elena 
Cuza” din Bârlad.

În deschidere, preşedinta clubului 
a mulţumit invitaţilor pentru sprijinirea 
activităţilor, după care a înmânat o 
Diplomă de Excelenţă domnului 
Nicolaie Mihai, fiindcă se implică 
permanent în viaţa social-culturală a 
instituţiei pe care o conduce şi a 
municipiului Bârlad.

În cuvântul său, domnul primar 
Constantin Constantinescu şi-a 
exprimat simpatia şi respectul faţă de 
cei de vârsta a treia, cu promisiunea de 
a-i ajuta şi pe mai departe.

Domnul preşedinte Nicolaie 
Mihai, în final, ne-a vorbit despre 
realizările C.A.R.P. Bârlad şi de 
proiectele viitoare, toate în vederea 
sprijinirii oamenilor, fără discriminare. 
De altfel, domnia-sa conduce cu spirit 
gospodăresc, dăruire, seriozitate, 
instituţia C.A.R.P.-ului, care se vrea 
mai mare ca număr de membri şi mai 
puternică, pentru a veni în ajutorul 
celor mulţi.

Întâlnirea s-a terminat într-o notă 
optimistă, urându-şi unii altora 
„Sărbători fericite!”, şi cu promisiunea 
celor doi edili de a mai onora invitaţia 
pensionarilor şi cu altă ocazie.

Aneta Matei,
membră C.A.R.P.

accentuată de a le dobândi şi a ne identifica cu ele. Iar cea mai 
mare dintre acestea este milostenia. Milostenia o poate face 
oricine, despre aceasta ne va întreba la Judecată Domnul Iisus 
Hristos: fie că suntem săraci sau bogaţi, tineri sau bătrâni. 
Fiecare e dator să dea după putere: ai mult, vei da mult, ai 
puţin, vei da puţin, iar dacă nu ai deloc poţi fi măcar blând cu 
cel care îţi cere: o strângere de mână, o îmbrăţişare, un cuvânt 
de folos, o vorbă bună, o încurajare sau o rugăciune pentru cel 
năpăstuit, nu de puţine ori face mai mult decât toţi banii lumii. 
Căci stă scris în cartea Triodului, despre Înfricoşătoarea 
Judecată următorul cuvânt: „Trebuie să se ştie că Hristos nu 
va întreba atunci nici de post, nici de sărăcie, nici de minuni, 
cu toate că sunt bune şi acestea, ci de cele ce sunt cu mult mai 
bune decât acestea: de milostenie şi de milă. Va spune 
drepţilor şi păcătoşilor şase lucruri: am flămânzit şi mi-aţi dat 
să mănânc; am însetat şi mi-aţi dat să beau; străin am fost şi 
m-aţi primit; gol am fost şi m-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi 
m-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine. Întrucât 
aţi făcut unuia din aceşti mai mici, Mie mi-aţi făcut (Matei 
25,35 -45). 

Aceste fapte bune poate să le facă oricine după 
puterea sa. 

Să începem fiecare, cu mic cu mare, bărbat sau femeie, 
bogat sau sărac, bătrân sau tânăr, conducător sau supus, a trăi 

1cumsecade, creştineşte, tainic şi nefăţarnic , în unire 
duhovnicească, acest post al Naşterii Mântuitorului nostru 
Iisus Hristos, un post al meditaţiei, al mângâierii şi al 
bucuriei. Să fim sinceri cu noi înşine şi să ne bucurăm pururea 
întru Domnul.

Andrei-Nicolae Mihai,
voluntar

Notă: 
1. Când postiţi, nu fiţi trişti ca făţarnicii; că ei îşi smolesc 

feţele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat 
grăiesc vouă, şi-au luat plata lor. Tu însă, când posteşti, 
unge capul tău şi faţa ta o spală, 18. Ca să nu te arăţi 
oamenilor că posteşti, ci Tatălui tău care este în ascuns, şi 
Tatăl tău, Care vede în ascuns, îţi va rasplăti ţie."(Matei 6, 
16-18) 

Postul Crăciunului, 
milostenia şi pensionarii 

Iată, ne apropiem vertiginos către un nou sfârşit de an. Cei mai mulţi dintre noi ne 
facem bilanţul: cât am cheltuit anul acesta, cât ne-au sporit averile, ce reuşite am avut în 
decursul acestui an pe plan material sau pe plan familial, orice ar însemna pentru noi 
conceptul de familie. Există însă şi aceia care trag linie şi fac introspectiv un bilanţ nu al 
comorilor pe care „molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură”, ci pe acelea 
din cer, pe care „nici molia, nici rugina nu le strică”, nici „furii nu le sapă şi nu le fură”. 
Şi care ar fi acele comori?

Este binecunoscut că tot ce înseamnă 
material se deteriorează şi că nimeni nu ia 
cu sine nimic din cele ce a adunat pe 
pământ: bani, case, maşini, conturi în 
bancă, diverse obiecte care ne uşurează sau 
ne îngreuiază viaţa. Şi totuşi există ceva 
mai presus de acestea, adevăratele comori 
pe care le luăm după noi şi în viaţa de apoi. 
Şi acelea sunt blândeţea, milostenia, 
răbdarea, credinţa, smerenia, gândul curat, 
voinţa, încrederea în Dumnezeu, iubirea de 
Dumnezeu şi de aproapele: iată pentru ce 
trebuie să luptăm, căci casele se surpă, dar 
mila rămâne cu tine, maşinile se strică, dar 
încrederea în Domnul rămâne neclintită, 
hoţii ne pot lua totul în orice clipă, dar 
blândeţea rămâne cu noi, toate cele ale 
duhului rămân în noi şi cu noi, dacă suntem 
sinceri şi cu adevărat le-am căutat a ni le 
agonisi cu spor şi credinţă.

Cu toţii vom muri şi cu toţii suntem cu o clipă mai aproape de moarte. Pensionarii 
şi oamenii de vârsta a treia ştiu şi cunosc acest fapt cel mai bine. Corpul îmbătrâneşte, 
se deteriorează şi nu ne mai ascultă, ne doare, uneori se deformează şi chiar se 
destramă. Devenim din ce în ce mai gârboviţi şi mai bolnavi. Şi totuşi, odată cu trecerea 
vârstei, direct proporţional cu degradarea fizică, duhul, sufletul nostru se întăreşte, 
parcă învie, din ce în ce mai mult sufletul se luminează odată cu deteriorarea trupească. 
Cu toate că murim trupeşte, puţin câte puţin, sufletul nostru învie şi se bucură: suntem 
cu un pas mai aproape de moarte, dar şi cu un pas mai aproape de întâlnirea cu 
Făcătorul nostru Dumnezeu. De nu gândim aşa şi de nu credem astfel cu tărie înseamnă 
că suntem - ca şi creştini şi simpli oameni – pe un drum greşit; căci adevărul este 
următorul: suntem cu un pas mai aproape de moarte, suntem cu un pas mai 
aproape de Viaţă.

Postul Naşterii Domnului ca şi Postul Învierii Sale reprezintă cel mai bun prilej de 
a ne da seama de cele sus spuse şi de a ne întări în speranţa învierii fiecăruia dintre noi şi 
întâlnirii cu Dumnezeu: în fiecare an, ziua de 25 decembrie şi postul care o precede, ne 
aduce aminte că Mântuitorul, al cărui Tată este Însuşi Dumnezeu, s-a născut din Sfânta 
Fecioară Maria, fără de sămânţă spre a suferi pentru noi şi a ne mântui pe noi; precum şi 
noi ne vom naşte în Domnul odată cu moartea noastră trupească.

Postul de 40 de zile al lui Iisus reprezintă şi el un real exemplu de urmat. El 
închipuie ajunarea de 40 de zile a proorocului Moise, precum şi postul 
patriarhilor din Vechiul Testament. După cum patriarhii aşteptau venirea lui 
Mesia cu post şi rugăciune, aşa se cuvine să aştepte creştinii şi să întâmpine prin 
post pe Fiul lui Dumnezeu. Postul Crăciunului ţine tot 40 de zile - începe la 15 
noiembrie şi se termină chiar în ziua de Crăciun, pe 25 decembrie. În post nu se 
mănâncă ouă, brânză şi carne. Lunea, miercurea şi vinerea se mănâncă fără untdelemn 
şi fără vin. Sâmbăta şi duminica este dezlegare la peşte, untdelemn şi vin. Dacă în zilele 
de luni, miercuri şi vineri se prăznuieşte un sfânt mare, însemnat în calendar cu cruce 
neagră, se poate mânca untdelemn şi bea vin. Dacă în aceste zile va fi sărbătoare 
însemnată în calendar cu cruce roşie, atunci este dezlegare şi la peşte. În ajunul 
Crăciunului se mănâncă numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, prune uscate, covrigi 
sau turte din făină.

Pentru cei neputincioşi, dar şi pentru cei care pot, postul reprezintă atât o 
reîntâlnire cu veşnicele comori pe care le-am numit mai sus, cât şi o încercare mai 

„Culegi ceea ce ai 
semănat”

Este o lege importantă şi trebuie să 
ţii seama de ea în orice împrejurare. Ea te 
va ajuta să devii stăpân pe destinul tău.

E firesc să crezi că, dacă semeni 
morcovi, vei culege morcovi şi nu 
cartofi. Acelaşi fenomen se produce şi în 
viaţa ta. Culegi ceea ce semeni. Toate 
urmările de aici ţi se trag. Tot ceea ce 
culegi a fost semănat de gândurile tale 
conştiente şi inconştiente. Ţi-aş putea 
cita mii de exemple în acest sens. În 
prezent, ai putea trăi într-o casă de 
valoare de o jumătate de milion de dolari? 
Nu. Nu e pentru tine, e numai pentru cei bogaţi? Exact. Este 
suficient pentru a colege ceea ce gândeşti. Dar cum se face că sunt 
atâţia care trăiesc în castele? Există mii de milionari. De ce ei şi nu 
tu? Pur şi simplu pentru că ei cred în asta. Te tentează să pleci într-o 
călătorie pentru un an? A, nu! Asta nu se face! Nu ai timp, nici 
bani! Atunci, asta vei culege. Rămâi acolo unde eşti. Crezi că ai o 
boală ereditară? Da? Ah, da, îmi dau seama. Nu ai de ales. Ai 
diabet, ca tot restul familiei. Nu vei recolta niciodată altceva 
pentru că ai acceptat în mod inconştient ideea că această boală e 
ereditară. Ştii că e dovedit faptul că există foarte puţine boli 
ereditare? Singura pe care eu o recunosc într-adevăr este modul de 
a gândi transmis din generaţie în generaţie... „Nu pot. Nu sunt în 
stare”; iată cel mai bun mijloc de a trece pe lângă succes!

Legea cauză-efect acţionează la fel asupra tuturor. Fie că eşti 
sărac, bogat, papă, cerşetor, bărbat, femeie, copil, această lege 
există pentru fiecare dintre noi. Şi, de fiecare dată când i te 
împotriveşti, tu eşti cel care suportă consecinţele. A fi capabil să 
recunoşti pe care-l provoacă o cauză este o dovadă de mare 
înţelepciune. Dacă-ţi petreci viaţa lenevind şi aşteptând să-ţi pice 
totul din cer, n-ai să culegi niciodată aceleaşi lucruri ca cel care 
inventează şi munceşte continuu. Sunt atâţia oameni preocupaţi 
să-i invidieze pe alţii, să contemple succesul pe care-l au, 
resemnându-se cu gândul că ei nu vor avea niciodată această 
şansă. Ei vor culege ce au semănat, mai precis, nimic.

Dacă nu culegi destulă dragoste în viaţa ta, cine a uitat s-o 
semene? Dacă nu te bucuri de toată afecţiunea pe care o doreşti, 
cine a uitat s-o semene? A-ţi demonstra afecţiunea prin gesturi nu 
va determina în mod automat o recoltă bogată de dragoste. Totul 
depinde de felul în care o faci. Aici este vorba de adevărata 
afecţiune, adevărata dragoste, cea pe care o dăruieşti din inimă, 
fără a aştepta nimic în schimb. Nu poţi culege ceva din inima altora 
dacă iubeşti cu capul. Dacă vrei să schimbi efectele şi reacţiile 
din viaţa ta, tot ce ai de făcut e să schimbi cauza. Observă ceea 
ce culegi şi adu-ţi aminte ce ai semănat. Inevitabil, vei găsi 
cauza.

Omul îşi complică deseori viaţa în faţa simplităţii. Se 
îndoieşte, îşi face griji şi se simte derutat pentru a se regăsi, în 
final, tot în punctul de plecare. Şi, pe tot parcursul acestui drum, 
s-a confruntat cu o mulţime de lucruri neplăcute pe care le-ar fi 
putut evita dacă ar fi căutat de la început în el însuşi.

Totuşi, nu e nevoie să te întorci atât de mult în timp pentru a 
încerca să înţelegi. Nici măcar nu e nevoie să încerci să înţelegi. 
Poţi uita trecutul şi să începi de azi o viaţă nouă.

Rodica Rîpan,
curier
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Scuturaţi din zurgălăi, Mânaţi măi, flăcăi.....
Pentru membrii noştri, măi....... Şi sunaţi din zurgălăi.....

Agenţii multiple s-au deschis În acest an s-au sărbătorit
La Banca, Perieni, Ghergheşti Şi membrii care au împlinit
La Floreni, Griviţa, Coroieşti, Frumoasa vârstă centenară
Măluşteni, Murgeni şi chiar Iveşti, Ca zi frumoasă aniversară,
Unţeşti şi la Puieşti Pe lângă tort, şampanie şi bani
Fălciu, Blăgeşti şi Bogdăneşti Li s-a urau un,, LA MULŢI ANI” !
Popeni, Şuletea şi Zorleni Sunaţi măi, din zurgălăi
Vetrişoaia şi Roşieşti Pentru membrii noştri, măi......
Vinderei, Tutova şi Voineşti
Viişoara, Fruntişeni, Ciocani Conducerea Casei nu a uitat
Până chiar şi la Băcani. De militarii care au luptat,
La toţi noi vă urăm acum În îndeplinirea misiunii lor,
Un an nou frumos şi bun, Pentru al nostru brav popor.
Pentru cât s-a implicat La 25 Octombrie s-a organizat

Aho, aho, şefi, colegi, economişti Conducerea e de felicitat Un simpozion de neuitat,
Pensionari şi jurişti, La care au participat invitaţi
Tineri şi bătrâni Să aducă de la sate De noi toţi respectaţi
Într-un cuvânt, fraţi români, Înscrieri chiar triplate Militari activi, veterani de război,
Am veni la fiecare, Mânaţi măi, din zurgălăi Recompensaţi cu diplome de noi
Azi în zi de sărbătoare, Pentru înscrierile de la noi Sunaţi măi, din zurgălăi
Să vă facem o urare Pentru militarii noştri, măi.......

La urare clopoţei Şefilor de la Agenţii le mulţumim
Ia mai îndemnaţi, flăcăi..... Sănătate le dorim La cabinete, nu uitaţi,

Dumnezeu să vă ajute Pensionarii au fost trataţi
Lăsaţi grijile acasă, Spor şi daruri cât de multe Cu reduceri ajutaţi
Astăzi e o zi aleasă, Sunaţi măi, din zurgălăi Cred că membrii aici la noi
Frunţile le descreţiţi, Pentru delegaţii noştri, măi...... Mai uită şi de nevoi,
Când pe noi ne auziţi. Medicilor le urăm acum
Urătura noastră fie Membrilor noştri le dorim Putere de muncă să aibă,
Un imbold de bucurie Viaţă lungă să le fie, Pensionarii să-i înţeleagă,

Sunaţi măi din zurgălăi Cu succes şi bucurie, Tot timpul ei au tratat,
Pe la C.A.R., măi.......... Să aveţi parte doar de bine Facilităţi pensionarilor au dat

Şi la anul carte vine Pentru toată munca lor,
Să urăm pe Preşedinte, Chiar de-i greu, nu vă lăsaţi În ajun de Anul Nou,
Pe consilierii noştri, Dreptul să vi-l apăraţi ,,LA MULŢI ANI” noi le urăm
Fiind la primul mandat Fiţi tari şi curajoşi, Mai sunaţi din zurgălăi
Să vedem ce-a rezolvat ? Plini de viaţă, virtuoşi, Pe la cabinete, măi......
Şi ce noi am constatat: Totul să vă meargă strună
Imaginea C.A.R. s-a schimbat, LA MULŢI ANI şi voie bună! Am deschis Economate
Cum noi nu ne-am aşteptat, Mânaţi măi, cu sănătate La Bârlad şi pe la sate,
Foarte mult ne-am dezvoltat Pluguşorul mai departe Frizerie, Croitorie,
Şi la oraş şi la sat Tâmplărie, Hofigal,

Sunaţi măi din zurgălăi Urăm membrii cu tot alaiul Să vă spunem cu tărie
Pe la Preşedinte, măi....... Să vă fie mai bun traiul, Sănătate, bucurie,

Să urăm cu bune, rele, La familii şi copii,
Mandatul a început Vremuri bune, vremuri grele În muncă să aveţi spor
Cu grijă pentru pensionari, Cum le simte fiecare Spre binele tuturor
De a-i ajuta cu mai mulţi bani, La ficat şi buzunare De vă place, măi flăcăi,
Crescând numărul de împrumuturi Scuturaţi din zurgălăi Mai strigaţi o dată hăi......
acordate Cu putere, măi flăcăi.......
Speranţa lor fiind la noi, în toate Partea culturală e de neuitat

Ia mai mânaţi, măi flăcăi, Denumirea C.A.R. s-a schimbat Pentru toţi care au dansat
Să mai scăpăm de nevoi ,,Elena Cuza” i s-a dat Instructor Gudulea Aurel

Frumos lucru au gândit Care merită şi el
Din câte lucruri s-au promis De aceea îi felicit Sănătate şi putere,
Nu au fost doar un vis Sunaţi din zurgălăi..... Un An Nou mai bun
Ajutoare nerambursabile în bani Pentru schimbările de la noi..... Dorim să-i urăm acum.
S-au acordat la pensionari Sunaţi măi, din zurgălăi
Tot mai multe realizări La unitatea noastră în ianuarie Pentru domnul Gudulea, măi.....
Pensionarii să-i ajutăm A avut loc o inaugurare
Toţi aspiră la mai bine Sala de conferinţe a primit Cu pasiune, exigenţă, competenţă
Dar de la stat, greu mai vine. Un nume de domnitor vestit. Pe scena C.A.R. din Bârlad

PLUGUSOR 2011
Instructor Cristina Hriscu a format Şi pocniţi din bice, măi..... Care stă mai mult în noi.
Grupul,, Dolls” de dansatoare Sunaţi măi din clopoţei
Cum alte C.A.R.-uri nu are Cu 2% a-ţi contribuit Pe la salariaţi, măi flăcăi....
Din toată inima vă felicităm Să facem la C.A.R. venit
Şi din suflet vă urăm, Membrii noştri să-i ajutăm, Noi vă mulţumim din suflet
Sănătoasă să fiţi, Pe toţi vă felicităm Pentru tot ce aţi făcut,
Mulţi ani, în succese, să trăiţi Şi acum în noaptea dintre ani În anul care a trecut

Mai sunaţi din clopoţei Vă spunem un călduros „LA MULŢI Să aveţi puterea de a face bine
Înc-o dată, măi flăcăi ANI” ! Şi la anul care vine

La ureche clopoţei La mulţi ani cu sănătate
Doamna Maricica Epure a iniţiat Şi la gât cu zurgălăi, Mult noroc şi spor în toate
Grupul Femina de neuitat Mânaţi măi........ Să vă zicem „La mulţi ani”
La spectacole cu toţii ne-am distrat Sănătate şi mulţi bani,
De dansul,,Babelor” ne-am amuzat, Campania „Daţi 1 leu pentru pensionarii Să fiţi acei pensionari
Plăcut pentru aşa o vârstă, săraci Cu pensiile foarte mari,
Să avem puterea să muncim, Delegaţi, membri şi salariaţi S-aveţi sănătate şi de toate
Pensionarilor să le oferim Mulţumim la toţi că v-aţi gândit Şi multă prosperitate
Spectacole de calitate, La cei care trăiesc cumplit, Sunaţi din zurgălăi
Să le prezentăm de toate O mână de ajutor dacă le dăm Şi uraţi succese, măi......
Sănătoşi să fiţi – Mulţi ani să trăiţi Pe toţi îi mai bucurăm

Bateţi din picior Scuturaţi din zurgălăi Coordonatorilor revistei,
Şi strigaţi cu toţii-n cor....... Cu putere, măi flăcăi...... Gruia Novac, Serghei Coloşenco

Şi Nicolaie Mihai
Casa Pensionarilor dorim La salariaţi le doresc acum Le urăm la toţi un „La mulţi ani”
O Casă de Ajutor să fim Pentru anul care vine Tot mai multe reviste să redactaţi
Drepturile pensionarilor să le promovăm, Să muncească mult mai bine Pensionarii să-i bucuraţi
Neajunsurile să le înlăturăm Ca şi roiul de albine LA MULŢI ANI,TUTUROR !
Conducerea trebuie să ţină cont
Că pensiile sunt blocate Lucica Burghelea
Şi destul impozitate Să scăpăm pensionarii de nevoi,

Mai sunaţi din zurgălăi De criză şi de nevoi

Ziua ARMATEI ROMANE, este un moment format România Mare și apoi cum au fost pierdute: 
simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herței – luate de 
sărbătorilor noastre de suflet, este o zi de glorie și de cinstire URSS, N-V Transilvaniei luat de Ungaria prin Dictatul de la 
pentru eroismul și jertfele prin care de-a lungul vremii oștirea Viena și Cadrilaterul luat de Bulgaria. S-au prezentat 
noastră și-a îndeplinit misiunea nobilă de a apăra unitatea condițiile în care a abdicat Regele Carol în favoarea fiului său 
națională și integritatea statului român. Mihai, măsurile luate de Ion Antonescu și participarea sa la 

Ziua de 25 octombrie are pentru războiul împotriva URSS. S-a evidențiat 
noi o dublă semnificație: rolul Regelui Mihai în înlăturarea 

-ziua Armatei și a Regelui Mihai Guvernului Antonescu, hotărârea de a 
– primul suveran al tuturor românilor, ieși din războiul antisovietic și a se 
născut în România; alătura Națiunilor Unite. S-a insistat pe 

-aniversarea a 90 de ani a rolul Armatei Române în eliberarea Țării 
Majestății sale Regele Mihai al României Românești și a Capitalei, ca și pe 
a fost sărbătorită pretutindeni. eroismul soldaților români în luptele din 

Astfel, prin Hotărârea nr. 64/20 Transilvania.
octombrie 2011 Consiliul Director al Expunerea a fost completată cu 
Casei de Ajutor Reciproc ,,ELENA imagini adecvate și fond sonor din 
CUZA” Bârlad a dispus organizarea melodii patriotice. Domnul Sergent 
simpozionului cu titlul „Rolul Armatei Române și a Regelui Major Bucă Ioan a cântat marşul „Sergentul”, de Vasile 
Mihai în luptele pentru eliberarea patriei”. Simpozionul a Alecsandri și marșul „Românașii”, compoziție proprie. 
avut loc în sala de conferințe „Alexandru Ioan Cuza” din Domnul Staș Ion a felicitat conducerea Casei pentru 
cadrul C.A.R. Pensionari. Au fost invitați ofițeri activi și în sărbătorirea acestui eveniment emoționant, pentru această 
rezervă, veterani de război, membri ai C.A.R. Pensionari. clipă trăită acum la CARP, pentru organizarea făcută la un 

Pentru început a luat cuvântul Președintele C.A.R. nivel care merită toată lauda și aprecierea celor sărbătoriți, în 
Pensionari „ELENA CUZA” Bârlad, Domnul Mihai final recitând poezia ,,DE ZIUA ARMATEI”.
Nicolae, după care s-a intonat Imnul de Stat. Tema propriu- Președintele CARP, Domnul Mihai Nicolaie, 
zisă a fost susținută de Profesor Pensionar Doamna Maria mulțumește doamnei profesor Maria Marin, pentru frumoasa 
Marin, care a făcut o scurtă istorie a modului în care s-a prezentare, mulțumește Domnului Bucă Ion, Domnului Staș, 

25 OCTOMBRIE – ZIUA ARMATEI ROMÂNE
SĂRBATORITĂ LA C.A.R.-PENSIONARI

,
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Scuturaţi din zurgălăi, Mânaţi măi, flăcăi.....
Pentru membrii noştri, măi....... Şi sunaţi din zurgălăi.....

Agenţii multiple s-au deschis În acest an s-au sărbătorit
La Banca, Perieni, Ghergheşti Şi membrii care au împlinit
La Floreni, Griviţa, Coroieşti, Frumoasa vârstă centenară
Măluşteni, Murgeni şi chiar Iveşti, Ca zi frumoasă aniversară,
Unţeşti şi la Puieşti Pe lângă tort, şampanie şi bani
Fălciu, Blăgeşti şi Bogdăneşti Li s-a urau un,, LA MULŢI ANI” !
Popeni, Şuletea şi Zorleni Sunaţi măi, din zurgălăi
Vetrişoaia şi Roşieşti Pentru membrii noştri, măi......
Vinderei, Tutova şi Voineşti
Viişoara, Fruntişeni, Ciocani Conducerea Casei nu a uitat
Până chiar şi la Băcani. De militarii care au luptat,
La toţi noi vă urăm acum În îndeplinirea misiunii lor,
Un an nou frumos şi bun, Pentru al nostru brav popor.
Pentru cât s-a implicat La 25 Octombrie s-a organizat

Aho, aho, şefi, colegi, economişti Conducerea e de felicitat Un simpozion de neuitat,
Pensionari şi jurişti, La care au participat invitaţi
Tineri şi bătrâni Să aducă de la sate De noi toţi respectaţi
Într-un cuvânt, fraţi români, Înscrieri chiar triplate Militari activi, veterani de război,
Am veni la fiecare, Mânaţi măi, din zurgălăi Recompensaţi cu diplome de noi
Azi în zi de sărbătoare, Pentru înscrierile de la noi Sunaţi măi, din zurgălăi
Să vă facem o urare Pentru militarii noştri, măi.......

La urare clopoţei Şefilor de la Agenţii le mulţumim
Ia mai îndemnaţi, flăcăi..... Sănătate le dorim La cabinete, nu uitaţi,

Dumnezeu să vă ajute Pensionarii au fost trataţi
Lăsaţi grijile acasă, Spor şi daruri cât de multe Cu reduceri ajutaţi
Astăzi e o zi aleasă, Sunaţi măi, din zurgălăi Cred că membrii aici la noi
Frunţile le descreţiţi, Pentru delegaţii noştri, măi...... Mai uită şi de nevoi,
Când pe noi ne auziţi. Medicilor le urăm acum
Urătura noastră fie Membrilor noştri le dorim Putere de muncă să aibă,
Un imbold de bucurie Viaţă lungă să le fie, Pensionarii să-i înţeleagă,

Sunaţi măi din zurgălăi Cu succes şi bucurie, Tot timpul ei au tratat,
Pe la C.A.R., măi.......... Să aveţi parte doar de bine Facilităţi pensionarilor au dat

Şi la anul carte vine Pentru toată munca lor,
Să urăm pe Preşedinte, Chiar de-i greu, nu vă lăsaţi În ajun de Anul Nou,
Pe consilierii noştri, Dreptul să vi-l apăraţi ,,LA MULŢI ANI” noi le urăm
Fiind la primul mandat Fiţi tari şi curajoşi, Mai sunaţi din zurgălăi
Să vedem ce-a rezolvat ? Plini de viaţă, virtuoşi, Pe la cabinete, măi......
Şi ce noi am constatat: Totul să vă meargă strună
Imaginea C.A.R. s-a schimbat, LA MULŢI ANI şi voie bună! Am deschis Economate
Cum noi nu ne-am aşteptat, Mânaţi măi, cu sănătate La Bârlad şi pe la sate,
Foarte mult ne-am dezvoltat Pluguşorul mai departe Frizerie, Croitorie,
Şi la oraş şi la sat Tâmplărie, Hofigal,

Sunaţi măi din zurgălăi Urăm membrii cu tot alaiul Să vă spunem cu tărie
Pe la Preşedinte, măi....... Să vă fie mai bun traiul, Sănătate, bucurie,

Să urăm cu bune, rele, La familii şi copii,
Mandatul a început Vremuri bune, vremuri grele În muncă să aveţi spor
Cu grijă pentru pensionari, Cum le simte fiecare Spre binele tuturor
De a-i ajuta cu mai mulţi bani, La ficat şi buzunare De vă place, măi flăcăi,
Crescând numărul de împrumuturi Scuturaţi din zurgălăi Mai strigaţi o dată hăi......
acordate Cu putere, măi flăcăi.......
Speranţa lor fiind la noi, în toate Partea culturală e de neuitat

Ia mai mânaţi, măi flăcăi, Denumirea C.A.R. s-a schimbat Pentru toţi care au dansat
Să mai scăpăm de nevoi ,,Elena Cuza” i s-a dat Instructor Gudulea Aurel

Frumos lucru au gândit Care merită şi el
Din câte lucruri s-au promis De aceea îi felicit Sănătate şi putere,
Nu au fost doar un vis Sunaţi din zurgălăi..... Un An Nou mai bun
Ajutoare nerambursabile în bani Pentru schimbările de la noi..... Dorim să-i urăm acum.
S-au acordat la pensionari Sunaţi măi, din zurgălăi
Tot mai multe realizări La unitatea noastră în ianuarie Pentru domnul Gudulea, măi.....
Pensionarii să-i ajutăm A avut loc o inaugurare
Toţi aspiră la mai bine Sala de conferinţe a primit Cu pasiune, exigenţă, competenţă
Dar de la stat, greu mai vine. Un nume de domnitor vestit. Pe scena C.A.R. din Bârlad

PLUGUSOR 2011
Instructor Cristina Hriscu a format Şi pocniţi din bice, măi..... Care stă mai mult în noi.
Grupul,, Dolls” de dansatoare Sunaţi măi din clopoţei
Cum alte C.A.R.-uri nu are Cu 2% a-ţi contribuit Pe la salariaţi, măi flăcăi....
Din toată inima vă felicităm Să facem la C.A.R. venit
Şi din suflet vă urăm, Membrii noştri să-i ajutăm, Noi vă mulţumim din suflet
Sănătoasă să fiţi, Pe toţi vă felicităm Pentru tot ce aţi făcut,
Mulţi ani, în succese, să trăiţi Şi acum în noaptea dintre ani În anul care a trecut

Mai sunaţi din clopoţei Vă spunem un călduros „LA MULŢI Să aveţi puterea de a face bine
Înc-o dată, măi flăcăi ANI” ! Şi la anul care vine

La ureche clopoţei La mulţi ani cu sănătate
Doamna Maricica Epure a iniţiat Şi la gât cu zurgălăi, Mult noroc şi spor în toate
Grupul Femina de neuitat Mânaţi măi........ Să vă zicem „La mulţi ani”
La spectacole cu toţii ne-am distrat Sănătate şi mulţi bani,
De dansul,,Babelor” ne-am amuzat, Campania „Daţi 1 leu pentru pensionarii Să fiţi acei pensionari
Plăcut pentru aşa o vârstă, săraci Cu pensiile foarte mari,
Să avem puterea să muncim, Delegaţi, membri şi salariaţi S-aveţi sănătate şi de toate
Pensionarilor să le oferim Mulţumim la toţi că v-aţi gândit Şi multă prosperitate
Spectacole de calitate, La cei care trăiesc cumplit, Sunaţi din zurgălăi
Să le prezentăm de toate O mână de ajutor dacă le dăm Şi uraţi succese, măi......
Sănătoşi să fiţi – Mulţi ani să trăiţi Pe toţi îi mai bucurăm

Bateţi din picior Scuturaţi din zurgălăi Coordonatorilor revistei,
Şi strigaţi cu toţii-n cor....... Cu putere, măi flăcăi...... Gruia Novac, Serghei Coloşenco

Şi Nicolaie Mihai
Casa Pensionarilor dorim La salariaţi le doresc acum Le urăm la toţi un „La mulţi ani”
O Casă de Ajutor să fim Pentru anul care vine Tot mai multe reviste să redactaţi
Drepturile pensionarilor să le promovăm, Să muncească mult mai bine Pensionarii să-i bucuraţi
Neajunsurile să le înlăturăm Ca şi roiul de albine LA MULŢI ANI,TUTUROR !
Conducerea trebuie să ţină cont
Că pensiile sunt blocate Lucica Burghelea
Şi destul impozitate Să scăpăm pensionarii de nevoi,

Mai sunaţi din zurgălăi De criză şi de nevoi

Ziua ARMATEI ROMANE, este un moment format România Mare și apoi cum au fost pierdute: 
simbolic în istoria poporului român, înscris în calendarul Basarabia, nordul Bucovinei și ținutul Herței – luate de 
sărbătorilor noastre de suflet, este o zi de glorie și de cinstire URSS, N-V Transilvaniei luat de Ungaria prin Dictatul de la 
pentru eroismul și jertfele prin care de-a lungul vremii oștirea Viena și Cadrilaterul luat de Bulgaria. S-au prezentat 
noastră și-a îndeplinit misiunea nobilă de a apăra unitatea condițiile în care a abdicat Regele Carol în favoarea fiului său 
națională și integritatea statului român. Mihai, măsurile luate de Ion Antonescu și participarea sa la 

Ziua de 25 octombrie are pentru războiul împotriva URSS. S-a evidențiat 
noi o dublă semnificație: rolul Regelui Mihai în înlăturarea 

-ziua Armatei și a Regelui Mihai Guvernului Antonescu, hotărârea de a 
– primul suveran al tuturor românilor, ieși din războiul antisovietic și a se 
născut în România; alătura Națiunilor Unite. S-a insistat pe 

-aniversarea a 90 de ani a rolul Armatei Române în eliberarea Țării 
Majestății sale Regele Mihai al României Românești și a Capitalei, ca și pe 
a fost sărbătorită pretutindeni. eroismul soldaților români în luptele din 

Astfel, prin Hotărârea nr. 64/20 Transilvania.
octombrie 2011 Consiliul Director al Expunerea a fost completată cu 
Casei de Ajutor Reciproc ,,ELENA imagini adecvate și fond sonor din 
CUZA” Bârlad a dispus organizarea melodii patriotice. Domnul Sergent 
simpozionului cu titlul „Rolul Armatei Române și a Regelui Major Bucă Ioan a cântat marşul „Sergentul”, de Vasile 
Mihai în luptele pentru eliberarea patriei”. Simpozionul a Alecsandri și marșul „Românașii”, compoziție proprie. 
avut loc în sala de conferințe „Alexandru Ioan Cuza” din Domnul Staș Ion a felicitat conducerea Casei pentru 
cadrul C.A.R. Pensionari. Au fost invitați ofițeri activi și în sărbătorirea acestui eveniment emoționant, pentru această 
rezervă, veterani de război, membri ai C.A.R. Pensionari. clipă trăită acum la CARP, pentru organizarea făcută la un 

Pentru început a luat cuvântul Președintele C.A.R. nivel care merită toată lauda și aprecierea celor sărbătoriți, în 
Pensionari „ELENA CUZA” Bârlad, Domnul Mihai final recitând poezia ,,DE ZIUA ARMATEI”.
Nicolae, după care s-a intonat Imnul de Stat. Tema propriu- Președintele CARP, Domnul Mihai Nicolaie, 
zisă a fost susținută de Profesor Pensionar Doamna Maria mulțumește doamnei profesor Maria Marin, pentru frumoasa 
Marin, care a făcut o scurtă istorie a modului în care s-a prezentare, mulțumește Domnului Bucă Ion, Domnului Staș, 

25 OCTOMBRIE – ZIUA ARMATEI ROMÂNE
SĂRBATORITĂ LA C.A.R.-PENSIONARI

,
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seara aceleiaşi zile, la orele 22, s-a citit la radio Proclamaţia Regelui către 
Ţară, prin care se anunţa ieşirea României din Războiul antisovietic, 
întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste, numirea unui nou 
guvern şi instaurarea unui regim democratic. Între timp, sovieticii 
declanşaseră ofensiva pe linia Iaşi-Chişinău si înaintau spre Bucureşti. 
Când au ajuns la capitală, oraşul era eliberat de armata română.

La 12 septembrie 1944, la Moscova, s-a semnat CONVENŢIA DE 
ARMISTIŢIU cu Naţiunile Unite, prin care se recunoaşte intrarea în 
război de partea acestora, la 24 august, anularea Dictatului de la Viena, 
dar şi plata unor despăgubiri de război faţă de U.R.S.S.

În continuare armata română, alături de cea sovietică, vor lupta 
pen t ru  e l ibe ra rea  
Transilvaniei. Aici a 
fost oprită ofensiva 
germano-maghiară şi 
este declanşată o 
c o n t r a o f e n s i v ă  
p u t e r n i c ă .  S - a u  
implicat în aceste lupte 
şi soldaţi bârlădeni din 
R e g i m e n t e l e  2 3  
Artilerie, 12 Dorobanţi 
pe linia Craiova-Turnu 
Severin-Lugoj şi 2 
Roşiori în judeţul 
A lba .  Minun i  de  
vitejie au săvârşit 
soldaţi  români în 
luptele de la  Sf.  
Gheorghe,  Turda ,  
Arad, Timişoara, Oraviţa.

La începutul lunii octombrie, trupele româno-sovietice au ajuns la 
frontiera impusă României prin Dictatul de la Viena. Linia Mureşului 
este străpunsă pe 5 octombrie. Odată deschis drumul spre Câmpia 
maghiară, germanii şi ungurii se retrag din Transilvania.

Ultimele lupte au loc la Oarba de Mureş, Satu Mare şi Carei. 
Pierderile omeneşti în bătălia pentru Transilvania încheiată pe 25 
octombrie 1944 au fost de aproximativ 50.000 de morţi şi răniţi.

Ziua de 25 octombrie a devenit astfel ziua armatei române.

Dar, 25 octombrie este şi ziua de naştere a Regelui Mihai, o 
personalitate ce a fost şi este apreciată pentru contribuţia adusă la 
prăbuşirea sistemului de apărare german în Balcani, la scurtarea 
războiului în ansamblul său. Potenţialul militar german s-a redus cu 
500.000 de ostaşi, armata română a fost lipsită de resursele petroliere şi 
alimentare.

Pentru curajul de care a dat dovadă regele Mihai, întorcând armele 
împotriva Germaniei şi alăturându-se Naţiunilor Unite, a fost decorat de 
către Stalin, prin reprezentantul acestuia, Tolbuhin, cu Ordinul 
„VICTORIA”.

La rândul său, preşedintele S.U.A., Harry Truman, i-a oferit 
Legiunea de Merit în grad de comandor şef .

Astăzi, regele Mihai este singurul şef de stat, participant la Marea 
Conflagraţie, în viaţă şi totodată singurul MAREŞAL AL ROMÂNIEI.

La ceas aniversar să-i urăm „LA MULŢI ANI, MAJESTATE” şi 
totodată să ne închinăm în faţa faptelor de vitejie ale Armatei Române şi 
să ne aducem aminte cu respect de cei care au căzut pentru eliberarea 
ŢĂRII.

Prof. pensionar,
Maria Marin

DE ZIUA ARMATEI

Cinstim mereu armata noastră
Parte din trup şi suflet de roman,
Străjeră de nădejde la hotare,
Cu fapte ce-n istorie  rămân.

Vitejia  ostaşilor noştri 
De glorii a fost acoperită,
În luptele duse cu duşmani,
Apărând ţara lor iubită.

Iar dacă astăzi noi trăim în pace
Şi viaţa  noastră nu e zbuciumată,
Neavând teamă de un act duşman, 
E şi pentru că avem… armată.

Slăvită fii armată a ţării mele!
Rămâi nădejdea  noastră de apărare
A vieţii ce-o trăim pe acest pământ
Cuprins de Dunăre, Carpaţi şi Mare.

col.(r.) Ioan Staş

Avertisment: 
dispreţul pentru 
bătrâni îţi poate 

scurta viaţa!

„ C i n s t e ş t e  p e  
bătrâni, că şi tu ai să fii 
bătrân” - spune un 
proverb din... bătrâni. 
Ştiinţa zilelor noastre, 
departe de a o contrazice, 
c o m p l e t e a z ă  
înţelepciunea populară 
as t fe l :  c ins teş te  pe  
bătrâni, că şi tu o să 
ajungi la bătrâneţe. 

  Tinerii şi mai puţin 
tinerii care au o părere 
proastă despre bătrâni în 
general sunt în pericol ca, 
mai târziu în viaţă, să aibă 
probleme medicale grave 

cu inima. Nu, studiul care ajunge la această 
concluzie nu a fost realizat de cercetători din 
România, unde fenomenul desconsiderării 
persoanelor în vârstă este comun, ci de către un 
colectiv de la faimoasa universitate americană Yale, 
condus de psihologul Becca Levy.

Tinerii şi adulţii de vârstă mijlocie care 

 

25 OCTOMBRIE – ZIUA REGELUI ŞI ZIUA ARMATEI ROMÂNE

1918 este anul în care a luat sfârşit Primul Război Mondial şi totodată anul în 
care s-a format ROMÂNIA MARE, prin unirea Basarabiei, Bucovinei, 
Transilvaniei, Banatului şi Partium-ului cu Regatul.

Crearea Statului National şi Unitar Român nu era văzută cu ochi buni de unele 
state vecine, în special de Ungaria şi U.R.S.S. De-a lungul timpului cele doua state 
au căutat momentul favorabil pentru răpirea provinciilor. Acest moment se va ivi 
odată cu al Doilea Război Mondial, izbucnit la 1 septembrie 1939. Încă de la 
început România s-a declarat neutră, dar atentă la tot ce se întâmplă în jur. În 1940 
Germania, condusă de Adolf Hitler, reuşeşte să ocupe toate statele din vestul 
Europei cu excepţia Angliei.

Profitând de această situaţie, Comisarul pentru probleme de politică externă, 
Viaceslav Molotov, ridică problema Basarabiei pe care o dorea împreună cu 
Bucovina. În urma a două note ultimative din 26 şi 28 iunie 1940, regele Carol al 
II-lea, cu acordul factorilor de decizie din ţară, au cedat Basarabia, Nordul 
Bucovinei şi ţinutul Herţei.

În acest context, România renunţă la garanţiile franco-engleze aduce un 
guvern filogerman şi solicită garanţii germane. Hitler este de acord, cu condiţia ca 
România să-şi rezolve problemele teritoriale cu ceilalţi vecini Ungaria şi Bulgaria. 
Discuţiile cu delegaţia maghiară sunt tensionate. Delegaţia română, condusă de 
Valer Pop, dorea un schimb de populaţie cu o rectificare teritorială, în timp ce 
delegaţia maghiară dorea teritorii. Nu se ajunge la nici un rezultat şi delegaţiile sunt 
chemate de Hitler şi contele Ciano la Viena. Acasă, Hitler personal, trasează 
graniţa teritoriului ce urma a fi cedat şi delegaţiile sunt obligate să semneze 
DICTATUL, la 30 august 1940. În urma tratativelor purtate cu delegaţia din 
Bulgaria, s-a cedat acesteia Cadrilaterul.

Ca urmare, România Mare înceta să mai existe.
Unele cercuri politice, în frunte cu Iuliu Maniu, au purtat tratative cu Ion 

Antonescu, care va fi numit Prim Ministru. Acestuia i se acordă puteri sporite şi 
apoi Ion Antonescu îi cere lui Carol al II-lea să abdice. La 6 septembrie 1940, Carol 
abdică în favoarea fiului său Mihai, care era Mare Voievod de Alba Iulia. Noul 
rege, născut la 25 oct. 1921, mai fusese rege între 1927-1930 şi era încă minor. Ca 
urmare, Ion Antonescu devine şeful Statului şi îi cere reginei-mamă Elena să vină 
în ţară pentru a se ocupa de educaţia fiului său. Ei vor locui mai mult la Sinaia.

Ion Antonescu nu îl informează pe rege despre planurile sale şi printre 
prerogativele pe care i le lasă erau şi acelea de a fi capul oştirii şi a numi primul 
ministru considerate mai mult onorifice.

La 22 iunie 1941 România întră în război alături de Germania împotriva 
U.R.S.S. Regele a aflat acest lucru de la un aghiotant şi de la BBC. Obiectivul 
intrării României în război era justificat, eliberarea Basarabiei, a Nordului 
Bucovinei şi a teritoriilor româneşti până la Nistru.

Dar Ion Antonescu a hotărât să continue războiul alături de Germania deşi 
regele Mihai nu era de acord. Alături de trupele germane, soldaţii români au luptat 
şi s-au jertfit în luptele de la Odessa, Simferopol, Sevastopol, Stalingrad. După 
înfrângerea de la Stalingrad, armatele germane şi ale aliaţilor lor trec în defensivă. 
Deşi există unele contradicţii între Hitler şi Antonescu, ultimul continuă să lupte 
alături de germani.

În ţară forţele politice şi masele populare cer ieşirea României din război 
Aceeaşi poziţie o are şi regele Mihai, cu ocazia mesajului de Anul Nou – 1 ianuarie 
1943. Tânărul rege, devenit major, îşi asumă o mare responsabilitate . El va coaliza 
forţele politice, vor elabora planul de înlăturare a guvernului Ion Antonescu, ce va 
fi realizat la 23 August 1944. Conform prerogativei pe care o avea, a demis primul 
ministru, care a fost arestat, şi va numi un nou guvern, condus de gen.C. Sănătescu.

Imediat s-au luat măsuri pentru a se ocupa principalele instituţii şi puncte 
strategice din Bucureşti şi armata a trecut la apărarea şi eliberarea Capitalei. În 

ARMATA  ROMÂNĂ  ŞI  REGELE MIHAI
ÎN  LUPTELE  PENTRU  ELIBERAREA  PATRIEI

după care a felicitat persoanele 
prezente în sală, acordându-le 
d ip lome  domni lo r :  Co l .  ( r )  
Mănăstireanu Alexandru, Col. (r) 
Mihu Neculai, Col. (r) Tănase Ion, 
Maior (r) Vlad Gheorghe, Cpt. (r) 
Mihoci Vasile, Plt. Mj. (r) Voiculescu 
Gheorghe, Plt. Mj. (r) Teletin Săvel, 
Ser. Mj. (r) Bucă Ioan, Ser. (r) 
Ginghină Zanet, G-ral (r) Dascălu 
Gheorghe, G-ral (r) Rotaru Neculai, 
Col. (r) Lazăr Costin, Col. (r) Staș 
Ioan, Col. (r) Lupu Petronel, Col. (r) 
Mihu Jan, Col. (r) Bica Iulian, Col. (r) 
Proca Gheorghe, Col. (r) Pavelescu 
Pavel, Col. (r) Filiuță Paul, Col. (r) 
Râncu Liviu Adrian, Col. (r) 
Bălănescu Octav, Lt. col.(r) Pascal 
Vasile, Lt. col.(r) Năstase Marcel, Mr. 
(r) Andrei Costel, Mr. (r) Platon 
Corneliu, Cpt. (r) Fitcal Mircea, Cpt. 
(r) Păvaluță Dan, Plt. adj. (r) Crețu 
Dumitru, Plt. adj. (r) Filichi Ioan, Plt. 
adj. (r) Munteanu Mihai, Col. Ortan 
Viorel – Comandantul Garnizoanei 
B â r l a d ,  I n g .  C o n s t a n t i n  
Constantinescu – Primar Municipiu 
Bârlad, Comisar șef Chelaru Vasile- 
Comandant al Poliției Române 
Bârlad, Comisar șef Gâlca Marinel- 
Adjunct al Comandantului Poliției 
Române Bârlad, Lt.col. Lăcătuș 
C r i s t i a n -  c o m a n d a n t u l  
Detașamentului de Pompieri Bârlad, 
profesor Maria Marin, avocat Boroș 
Dumitru, economist Chitariu Mihaela 
- C.A.S.S. Vaslui, Ciocan Constantin 
Augustin- C.A.S.S. Vaslui.

În  f inal ,  invitaț i i  la  
Simpozion au scris impresii și 
mulțumiri în Cartea de Onoare.

S - a u  a d u s  m u l ț u m i r i  
Domnului Președinte Mihai Nicolaie 
pen t ru  cont r ibu ț ia  adusă  în  
organizarea acestei manifestări.

Casa de Ajutor Reciproc se 
dovedește a fi nu numai o instituție 
care-i ajută material pe pensionari, ci 
și o instituție care promovează 
valorile spirituale ale poporului 
român, în general și ale Bârladului în 
special pentru faptul că sărbătorește 
mereu pe bunicii noștri şi s-au adus 
mul țumir i  pent ru  spr i j in i rea  
pensionarilor dat fiind faptul că 
problemele de sănătate ale membrilor 
sunt majore.

Simpozionul s-a încheiat 
într-o atmosferă de mulțumire 
sufletească, din partea tuturor, de 
neuitat.

Lucica Burghelea 
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seara aceleiaşi zile, la orele 22, s-a citit la radio Proclamaţia Regelui către 
Ţară, prin care se anunţa ieşirea României din Războiul antisovietic, 
întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitleriste, numirea unui nou 
guvern şi instaurarea unui regim democratic. Între timp, sovieticii 
declanşaseră ofensiva pe linia Iaşi-Chişinău si înaintau spre Bucureşti. 
Când au ajuns la capitală, oraşul era eliberat de armata română.

La 12 septembrie 1944, la Moscova, s-a semnat CONVENŢIA DE 
ARMISTIŢIU cu Naţiunile Unite, prin care se recunoaşte intrarea în 
război de partea acestora, la 24 august, anularea Dictatului de la Viena, 
dar şi plata unor despăgubiri de război faţă de U.R.S.S.

În continuare armata română, alături de cea sovietică, vor lupta 
pen t ru  e l ibe ra rea  
Transilvaniei. Aici a 
fost oprită ofensiva 
germano-maghiară şi 
este declanşată o 
c o n t r a o f e n s i v ă  
p u t e r n i c ă .  S - a u  
implicat în aceste lupte 
şi soldaţi bârlădeni din 
R e g i m e n t e l e  2 3  
Artilerie, 12 Dorobanţi 
pe linia Craiova-Turnu 
Severin-Lugoj şi 2 
Roşiori în judeţul 
A lba .  Minun i  de  
vitejie au săvârşit 
soldaţi  români în 
luptele de la  Sf.  
Gheorghe,  Turda ,  
Arad, Timişoara, Oraviţa.

La începutul lunii octombrie, trupele româno-sovietice au ajuns la 
frontiera impusă României prin Dictatul de la Viena. Linia Mureşului 
este străpunsă pe 5 octombrie. Odată deschis drumul spre Câmpia 
maghiară, germanii şi ungurii se retrag din Transilvania.

Ultimele lupte au loc la Oarba de Mureş, Satu Mare şi Carei. 
Pierderile omeneşti în bătălia pentru Transilvania încheiată pe 25 
octombrie 1944 au fost de aproximativ 50.000 de morţi şi răniţi.

Ziua de 25 octombrie a devenit astfel ziua armatei române.

Dar, 25 octombrie este şi ziua de naştere a Regelui Mihai, o 
personalitate ce a fost şi este apreciată pentru contribuţia adusă la 
prăbuşirea sistemului de apărare german în Balcani, la scurtarea 
războiului în ansamblul său. Potenţialul militar german s-a redus cu 
500.000 de ostaşi, armata română a fost lipsită de resursele petroliere şi 
alimentare.

Pentru curajul de care a dat dovadă regele Mihai, întorcând armele 
împotriva Germaniei şi alăturându-se Naţiunilor Unite, a fost decorat de 
către Stalin, prin reprezentantul acestuia, Tolbuhin, cu Ordinul 
„VICTORIA”.

La rândul său, preşedintele S.U.A., Harry Truman, i-a oferit 
Legiunea de Merit în grad de comandor şef .

Astăzi, regele Mihai este singurul şef de stat, participant la Marea 
Conflagraţie, în viaţă şi totodată singurul MAREŞAL AL ROMÂNIEI.

La ceas aniversar să-i urăm „LA MULŢI ANI, MAJESTATE” şi 
totodată să ne închinăm în faţa faptelor de vitejie ale Armatei Române şi 
să ne aducem aminte cu respect de cei care au căzut pentru eliberarea 
ŢĂRII.

Prof. pensionar,
Maria Marin

DE ZIUA ARMATEI

Cinstim mereu armata noastră
Parte din trup şi suflet de roman,
Străjeră de nădejde la hotare,
Cu fapte ce-n istorie  rămân.

Vitejia  ostaşilor noştri 
De glorii a fost acoperită,
În luptele duse cu duşmani,
Apărând ţara lor iubită.

Iar dacă astăzi noi trăim în pace
Şi viaţa  noastră nu e zbuciumată,
Neavând teamă de un act duşman, 
E şi pentru că avem… armată.

Slăvită fii armată a ţării mele!
Rămâi nădejdea  noastră de apărare
A vieţii ce-o trăim pe acest pământ
Cuprins de Dunăre, Carpaţi şi Mare.

col.(r.) Ioan Staş

Avertisment: 
dispreţul pentru 
bătrâni îţi poate 

scurta viaţa!

„ C i n s t e ş t e  p e  
bătrâni, că şi tu ai să fii 
bătrân” - spune un 
proverb din... bătrâni. 
Ştiinţa zilelor noastre, 
departe de a o contrazice, 
c o m p l e t e a z ă  
înţelepciunea populară 
as t fe l :  c ins teş te  pe  
bătrâni, că şi tu o să 
ajungi la bătrâneţe. 

  Tinerii şi mai puţin 
tinerii care au o părere 
proastă despre bătrâni în 
general sunt în pericol ca, 
mai târziu în viaţă, să aibă 
probleme medicale grave 

cu inima. Nu, studiul care ajunge la această 
concluzie nu a fost realizat de cercetători din 
România, unde fenomenul desconsiderării 
persoanelor în vârstă este comun, ci de către un 
colectiv de la faimoasa universitate americană Yale, 
condus de psihologul Becca Levy.

Tinerii şi adulţii de vârstă mijlocie care 

 

25 OCTOMBRIE – ZIUA REGELUI ŞI ZIUA ARMATEI ROMÂNE

1918 este anul în care a luat sfârşit Primul Război Mondial şi totodată anul în 
care s-a format ROMÂNIA MARE, prin unirea Basarabiei, Bucovinei, 
Transilvaniei, Banatului şi Partium-ului cu Regatul.

Crearea Statului National şi Unitar Român nu era văzută cu ochi buni de unele 
state vecine, în special de Ungaria şi U.R.S.S. De-a lungul timpului cele doua state 
au căutat momentul favorabil pentru răpirea provinciilor. Acest moment se va ivi 
odată cu al Doilea Război Mondial, izbucnit la 1 septembrie 1939. Încă de la 
început România s-a declarat neutră, dar atentă la tot ce se întâmplă în jur. În 1940 
Germania, condusă de Adolf Hitler, reuşeşte să ocupe toate statele din vestul 
Europei cu excepţia Angliei.

Profitând de această situaţie, Comisarul pentru probleme de politică externă, 
Viaceslav Molotov, ridică problema Basarabiei pe care o dorea împreună cu 
Bucovina. În urma a două note ultimative din 26 şi 28 iunie 1940, regele Carol al 
II-lea, cu acordul factorilor de decizie din ţară, au cedat Basarabia, Nordul 
Bucovinei şi ţinutul Herţei.

În acest context, România renunţă la garanţiile franco-engleze aduce un 
guvern filogerman şi solicită garanţii germane. Hitler este de acord, cu condiţia ca 
România să-şi rezolve problemele teritoriale cu ceilalţi vecini Ungaria şi Bulgaria. 
Discuţiile cu delegaţia maghiară sunt tensionate. Delegaţia română, condusă de 
Valer Pop, dorea un schimb de populaţie cu o rectificare teritorială, în timp ce 
delegaţia maghiară dorea teritorii. Nu se ajunge la nici un rezultat şi delegaţiile sunt 
chemate de Hitler şi contele Ciano la Viena. Acasă, Hitler personal, trasează 
graniţa teritoriului ce urma a fi cedat şi delegaţiile sunt obligate să semneze 
DICTATUL, la 30 august 1940. În urma tratativelor purtate cu delegaţia din 
Bulgaria, s-a cedat acesteia Cadrilaterul.

Ca urmare, România Mare înceta să mai existe.
Unele cercuri politice, în frunte cu Iuliu Maniu, au purtat tratative cu Ion 

Antonescu, care va fi numit Prim Ministru. Acestuia i se acordă puteri sporite şi 
apoi Ion Antonescu îi cere lui Carol al II-lea să abdice. La 6 septembrie 1940, Carol 
abdică în favoarea fiului său Mihai, care era Mare Voievod de Alba Iulia. Noul 
rege, născut la 25 oct. 1921, mai fusese rege între 1927-1930 şi era încă minor. Ca 
urmare, Ion Antonescu devine şeful Statului şi îi cere reginei-mamă Elena să vină 
în ţară pentru a se ocupa de educaţia fiului său. Ei vor locui mai mult la Sinaia.

Ion Antonescu nu îl informează pe rege despre planurile sale şi printre 
prerogativele pe care i le lasă erau şi acelea de a fi capul oştirii şi a numi primul 
ministru considerate mai mult onorifice.

La 22 iunie 1941 România întră în război alături de Germania împotriva 
U.R.S.S. Regele a aflat acest lucru de la un aghiotant şi de la BBC. Obiectivul 
intrării României în război era justificat, eliberarea Basarabiei, a Nordului 
Bucovinei şi a teritoriilor româneşti până la Nistru.

Dar Ion Antonescu a hotărât să continue războiul alături de Germania deşi 
regele Mihai nu era de acord. Alături de trupele germane, soldaţii români au luptat 
şi s-au jertfit în luptele de la Odessa, Simferopol, Sevastopol, Stalingrad. După 
înfrângerea de la Stalingrad, armatele germane şi ale aliaţilor lor trec în defensivă. 
Deşi există unele contradicţii între Hitler şi Antonescu, ultimul continuă să lupte 
alături de germani.

În ţară forţele politice şi masele populare cer ieşirea României din război 
Aceeaşi poziţie o are şi regele Mihai, cu ocazia mesajului de Anul Nou – 1 ianuarie 
1943. Tânărul rege, devenit major, îşi asumă o mare responsabilitate . El va coaliza 
forţele politice, vor elabora planul de înlăturare a guvernului Ion Antonescu, ce va 
fi realizat la 23 August 1944. Conform prerogativei pe care o avea, a demis primul 
ministru, care a fost arestat, şi va numi un nou guvern, condus de gen.C. Sănătescu.

Imediat s-au luat măsuri pentru a se ocupa principalele instituţii şi puncte 
strategice din Bucureşti şi armata a trecut la apărarea şi eliberarea Capitalei. În 

ARMATA  ROMÂNĂ  ŞI  REGELE MIHAI
ÎN  LUPTELE  PENTRU  ELIBERAREA  PATRIEI

după care a felicitat persoanele 
prezente în sală, acordându-le 
d ip lome  domni lo r :  Co l .  ( r )  
Mănăstireanu Alexandru, Col. (r) 
Mihu Neculai, Col. (r) Tănase Ion, 
Maior (r) Vlad Gheorghe, Cpt. (r) 
Mihoci Vasile, Plt. Mj. (r) Voiculescu 
Gheorghe, Plt. Mj. (r) Teletin Săvel, 
Ser. Mj. (r) Bucă Ioan, Ser. (r) 
Ginghină Zanet, G-ral (r) Dascălu 
Gheorghe, G-ral (r) Rotaru Neculai, 
Col. (r) Lazăr Costin, Col. (r) Staș 
Ioan, Col. (r) Lupu Petronel, Col. (r) 
Mihu Jan, Col. (r) Bica Iulian, Col. (r) 
Proca Gheorghe, Col. (r) Pavelescu 
Pavel, Col. (r) Filiuță Paul, Col. (r) 
Râncu Liviu Adrian, Col. (r) 
Bălănescu Octav, Lt. col.(r) Pascal 
Vasile, Lt. col.(r) Năstase Marcel, Mr. 
(r) Andrei Costel, Mr. (r) Platon 
Corneliu, Cpt. (r) Fitcal Mircea, Cpt. 
(r) Păvaluță Dan, Plt. adj. (r) Crețu 
Dumitru, Plt. adj. (r) Filichi Ioan, Plt. 
adj. (r) Munteanu Mihai, Col. Ortan 
Viorel – Comandantul Garnizoanei 
B â r l a d ,  I n g .  C o n s t a n t i n  
Constantinescu – Primar Municipiu 
Bârlad, Comisar șef Chelaru Vasile- 
Comandant al Poliției Române 
Bârlad, Comisar șef Gâlca Marinel- 
Adjunct al Comandantului Poliției 
Române Bârlad, Lt.col. Lăcătuș 
C r i s t i a n -  c o m a n d a n t u l  
Detașamentului de Pompieri Bârlad, 
profesor Maria Marin, avocat Boroș 
Dumitru, economist Chitariu Mihaela 
- C.A.S.S. Vaslui, Ciocan Constantin 
Augustin- C.A.S.S. Vaslui.

În  f inal ,  invitaț i i  la  
Simpozion au scris impresii și 
mulțumiri în Cartea de Onoare.

S - a u  a d u s  m u l ț u m i r i  
Domnului Președinte Mihai Nicolaie 
pen t ru  cont r ibu ț ia  adusă  în  
organizarea acestei manifestări.

Casa de Ajutor Reciproc se 
dovedește a fi nu numai o instituție 
care-i ajută material pe pensionari, ci 
și o instituție care promovează 
valorile spirituale ale poporului 
român, în general și ale Bârladului în 
special pentru faptul că sărbătorește 
mereu pe bunicii noștri şi s-au adus 
mul țumir i  pent ru  spr i j in i rea  
pensionarilor dat fiind faptul că 
problemele de sănătate ale membrilor 
sunt majore.

Simpozionul s-a încheiat 
într-o atmosferă de mulțumire 
sufletească, din partea tuturor, de 
neuitat.

Lucica Burghelea 
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INSTRUIREA  SALARIAŢILOR  ŞI  A  POPULAŢIEI  PRIVIND 
SITUAŢIILE  DE  URGENŢĂ  PRECUM  ŞI  SECURITATEA  ŞI 

SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
Instruirea salariaţilor în domeniul de pretecţie individuală şi colectivă. utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude; să  

situaţiilor de urgenţă este obligatorie  şi Datorită măsurilor luate de-a lungul nu suprasolicitaţi  prizele electrice;  
trebuie să aibă caracter permanent în timpul timpului în cadrul C.A.R.P. „ELENA CUZA” întreruperea consumatorilor să se realizeze 
activităţilor la locul de muncă. Bârlad cât şi a agenţiilor din teritoriu, nu au prin întrerupătoare; nu fumaţi în locuri 

Instruirea se realizează prin instructaje avut loc incendii sau alte situaţii de urgenţă nepermise; stingeţi ţigara în scrumieră şi nu în 
şi prin participarea la exerciţii practice şi care să afecteze salariaţii, bunurile şi valorile coşuri de gunoi; nu lăsaţi chibriturile la 
antrenamente în funcţie de tipurile de risc instituţiei. îndemâna copiilor; întrerupeţi consumatorii 
specifice şi se execută în conformitate cu Orice salariat sau persoană care observă de energie electrică şi de gaz metan la 
prevederile Legii 307/ 2006 privind apărarea părăsirea birourilor, încăperilor şi locuinţelor.
împotriva incendiilor, a Legii 481/2004 În caz de cutremur: păstraţi-vă calmul 
privind protecţia civilă, a Ordinului nr. şi nu intraţi în panică încercând să protejaţi 
163/2007 pentru aprobarea Normelor bătrânii, copii şi femeile; nu părăsiţi 
generale de apărare împotriva incendiilor, încăperile şi depărtaţi-vă de ferestre; închideţi 
precum şi a Legii nr.319/ 2006 privind sursele de foc şi alimentarea cu energie 
securitatea  şi sănătatea  în muncă. electrică; nu fugiţi pe uşă şi nu utilizaţi scările 

Activităţile de instruire se realizează în sau lifturile; dacă vă aflaţi în afara clădirilor, 
raport cu nivelul de pregătire al salariaţilor şi deplasaţi-vă cât mai departe de acestea 
în funcţiie cu specificul activităţii desfăşurate evitând căderea de tencuială, coşuri, cornişe 
de unitate şi de fiecare salariat. etc.; acordaţi primul ajutor persoanelor rănite;

Primordial în instruirea salariaţilor şi a În  cazu l  f enomene lor  me teo  
populaţiei este prevenirea producerii unor periculoase: în caz de furtuni închideţi uşile 
situaţii  cum ar fi: incendiile, precum şi modul şi ferestrele, îndepărtaţi obiectele ce pot fi 
de acţiune şi intervenţie în caz de cutremur, luate de vânt; stingeţi focul în sobe şi la 
inundaţii, înzăpeziri, caniculă, alunecări de aragaz.
teren, epidemii şi epizootii. În caz de înzepezire: să vă informaţi 

În conformitate cu prevederile asupra condiţiilor meteorologice; să pregătiţi 
legislaţiei în vigoare instruirea salariaţilor în rezerve de alimente, apă şi combustibil; un incendiu sau depistează o abatere de la 
domeniul situaţiilor de urgenţă este o păstraţi unelte la îndemână  pentru regulile de  securitate  şi sănătate în  muncă 
componentă a pregătirii profesionale şi are ca deszăpezire; evitaţi călătoriile cu maşina sau este obligat să anunţe prin orice mijloc 
scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea dacă este necesar, să fie dotată cu cablu de conducătorul unităţii sau serviciul 112 şi să ia 
deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi remorcare, benzină de rezervă, cauciucuri măsuri după posibilităţile sale pentru 
reducerii efectelor negative ale situaţiilor de adecvate, lanţuri, lopată şi sac cu nisip.limitarea şi stingerea incendiilor, a infecţiilor 
urgenţă şi a dezastrelor la nivelul instituţiilor. Pentru evi tarea îmbolnăvir i lor  sau altor situaţii.

Activitatea de instruire în domeniul profes ionale  se  impune  u t i l izarea  În acest sens pentru prevenirea  
situaţiilor de urgenţă şi  securitatea şi echipamentelor şi a materialelor de protecţie, producerii unor incendii sau pentru limitarea 
sănătatea  în muncă este permanent în agenda igienizarea locurilor de muncă şi deplasarea efectelor unor situaţii de urgenţă (cutremure, 
de lucru a Consiliului Director al C.A.R.P. cu atenţie atât în instituţie cât şi pe stradă.inundaţii, alunecări de teren, epidemii şi 
„ELENA CUZA” Bârlad, care s-a preocupat Ionel Neculaepizootii, înzăpeziri, caniculă şi altele) se 
şi se preocuăpă pentru dotarea sectoarelor de impune respectarea principalelor  reguli şi 
activitate cu materiale şi mijloace de măsuri: să nu trageţi de cabluri atunci când 
intervenţie precum şi echipamente şi produse debranşaţi consumatorii electrici; să  nu 

împărtăşesc stereotipuri negative cu privire la persoanele 
mai în vârstă se îmbolnăvesc mai des de cord, în rândul lor 
consemnându-se mai multe cazuri de atac cerebral, infarct 
miocardic şi alte maladii grave legate de inimă, decât printre 
tinerii şi adulţii de vârstă mijlocie care au o opinie generală 
favorabilă despre bătrâni.

Colectivul condus de dr. Levy a publicat recent,  
online, dovezile adunate în sprijinul acestei ipoteze – 
articolul urmând să apară şi în revista Psychological 
Science.

Cauzele corelaţiei aparente între atitudinea faţă de 
bătrâni şi incidenţa maladiilor cardiace nu au fost încă 
elucidate. În studii anterioare, dr. Becca Levy a constatat că 
persoane în vârstă care lucrează ca voluntari îngrijind alţi 
bătrâni, dar care împărtăşesc clişee negative despre 
persoanele înaintate în vârstă, reacţionează mai des exagerat 
la situaţii de stres şi au obiceiuri nesănătoase, de exemplu 
fumatul.

“Studiul de la Yale se înscrie într-un corpus tot mai 
numeros de studii de calitate datorate unor cercetători 
apreciaţi, care demonstrează că particularităţile psihologice 
identificate prin evaluări făcute în prima parte a vieţii au 
valoare predictivă privind diferitele probleme medicale de 
care acele persoane se lovesc mai târziu în viaţă, precum şi 
în privinţa longevităţii lor” – a declarat un alt psiholog de 
frunte, Howard Friedman, de la University of California, 
Riverside, citat de publicaţia on-line Science News.

Este nevoie de studii noi, care să examineze statisticile 
dintr-un alt unghi: nu cumva atitudinea tinerilor faţă de 
bătrâni este influenţată de trăsături psihologice despre care 
s-a dovedit deja că au o legătură cu starea de sănătate din 
ultima treime a vieţii? De asemenea, nu s-a investigat dacă 
clişeele negative faţă de bătrâni influenţează şi frecvenţa 
altor boli decât cele de inimă, sau scurtează semnificativ 
viaţa celor care împărtăşesc asemenea stereotipuri.

Colectivul condus de dr. Becca Levy a studiat dosarele 
medicale a 386 de voluntari perfect sănătoşi cu inima şi cu 
vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani. Aceştia au completat, în 
1968, chestionare cu întrebarea dacă se identifică, şi dacă 
da, în ce măsură, cu 16 clişee privindu-i pe bătrâni. După 30 
de ani, un sfert dintre cei care au mărturisit opinii negative 
despre bătrâni avuseseră deja boli de inimă, inclusiv 
infarcturi. În rândul subiecţilor care au respins, acum trei 
decenii, clişeele negative despre bătrâni, incidenţa bolilor 
cardiace a fost de numai 13 la sută. Problemele cardiace au 
apărut, de cele mai multe ori, la aproximativ 11 ani după 
completarea chestionarului. Colectivul de la Yale a 
examinat şi cazurile subiecţilor care s-au îmbolnăvit de 
inimă mult mai târziu, după decenii. Pentru aceasta, 
cercetătorii au “decupat” din eşantion un grup mai restrâns, 
conţinând subiecţii care în 1968 aveau vârste cuprinse între 
18 şi 39 de ani şi care au avut probleme cardiace după ce 
împliniseră vârsta de 60 de ani. A reieşit că probabilitatea 
apariţiei bolilor cardiace în primii ani ai celui de al şaptelea 
deceniu de viaţă a fost mult mai ridicată pentru acei membri 
ai eşantionului care au avut, în tinereţe, o părere proastă 
despre bătrâni. 

Aceste concluzii au rămas în picioare şi după ce au fost 
luaţi în considerare şi ceilalţi factori care pot determina 
apariţia bolilor de inimă – de exemplu, tensiunea arterială, 
moştenirea genetică, depresiile, nivelul de educaţie, sexul, 
starea civilă, nivelul colesterolului şi fumatul.

Până când oamenii de ştiinţă nu vor reuşi să înţeleagă 
mecanismul prin care opiniile despre bătrâni influenţează 
starea de sănătate a inimii, este prematur să se recomande 
măsuri preventive bazate pe aceste constatări. 

Mariana Neagu,
casier

Înainte de a mă angaja la C.A.R.P. Bârlad pe post de casier, - completarea în carnete a 
mergeam şi eu, ca tot omul, să-mi plătesc facturile şi tot ce mai era sume lo r  de  ban i  pe  
de plătit şi nu ştiam de ce, de fiecare dată când stăteam la o coadă destinaţii şi anume: la 
imensă, persoana care încasa se mişca încet şi mi se părea, ca şi cotizaţii, la contribuţii, la 
tuturor celorlalţi de fapt, că timpul se oprea în loc, nervozitatea şi r a te  împrumut  ş i  l a  
agitaţia creşteau şi tot aşa... până când am ajuns şi eu într-un penalităţi, acolo unde este 
asemenea loc de muncă şi am realizat cu surprindere de câte cazul;
operaţiuni este nevoie pentru „a încasa nişte bani”. Da, sună banal - operarea în calculator pe 
această operaţiune „de a încasa nişte bani”, până la eliberarea conturi a sumelor pe 
chitanţei care face dovada că persoana respectivă a achitat nişte d e s t i n a ţ i i l e  m a i  s u s  
servicii, că a plătit nişte utilităţi şi aşa mai departe. Lista ar putea amintite;
continua la nesfârşit. - adunarea tuturor sumelor şi realizarea unui total;

În cazul meu de casier la C.A.R.P. Bârlad, acţiunea de a încasa - operaţiunea de luare a banilor;
nişte bani se compune din mai multe operaţiuni cum ar fi: - operaţiunea de dat restul la bani;

- scrierea corectă a numărului de carnet în calculator; - şi în final ultima operaţiune, eliberarea chitanţei.
- confruntarea rubricilor din carnet şi calculator care În concluzie, o singură operaţiune compusă din alte câteva, 

trebuie să corespundă; totul durând câteva minute, un fleac, ar spune unii neavizaţi, cum 
- actualizarea bazei de date acolo unde este cazul în ceea ce spuneam şi eu odată...

priveşte valoarea pensiei, adresa sau actul de identitate Cristian Paul Clisu,
acolo unde apar modificări; casier

De partea cealaltă a ghişeului

O feme ie  căsă to r i t ă  e  
întrebată:

- De ce vrea soţul  tău să 
divorţeze?

- Oh, din greşeală i-am pregătit 
fulgi de săpun,  în loc  de fulgi de 
cartofi, la micul dejun.

- Groaznic! Şi-a  fost furios?
- Furios? A făcut spume la  

gură.

...
al

ul i P

 re âsd 

Donarea de sânge face 
diferenţa între viaţă şi 

moarte
37% dintre europeni sunt 

donatori voluntari de sânge. Deşi se 
constată o creştere a acestei 
tendinţe în ultimii ani, statisticile 
arată că, în comparaţie cu 
generaţiile mai în vârstă, tinerii nu 
sunt atât de interesaţi de acest lucru. 
Eurodeputaţii care donează sânge 
regulat sunt de părere că acest gest 
poate salva vieţi. Membrii comisiei 
pentru sănătate publică au dezbătut 
acest subiect miercuri, 15 iunie. 

Cei mai mulţi donatori de 
sânge provin din Austria. Aici, 66% 
dintre cetăţeni participă la astfel de 
acţiuni. Printre statele membre cu 
un procent ridicat de donatori se numără Franţa, Grecia şi Cipru. 
La polul opus se poziţionează Portugalia (22%), Italia, Polonia, 
Malta şi Suedia.

Jo Leinen (Germania) de la Grupul Alianţei Progresiste a 
Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European spune că 
importanţa donării de sânge poate fi văzută, în special, în timpul 
crizelor precum cea actuală provocată de infecţia cu bacteria 
E.coli. „Spitalele din Germania au făcut un apel rapid către 
donatorii de sânge, pentru că se confruntau cu o penurie”, spune 
eurodeputatul.

Donează acum!

Donarea de sânge este, în general, voluntară şi 
neremunerată. Conform unei directive europene din 2002, 
adoptarea unor măsuri suplimentare pentru a încuraja donatorii 
rămâne la latitudinea statelor membre. În Europa, 24 de state 
membre oferă stimulente donatorilor de sânge. Printre acestea se 
numără scutiri fiscale, o masă gratuită, bilete pentru transportul 
în comun, o zi liberă, sau obţinerea unor analize de sânge 
gratuite.

Centrele de colectare sunt, de obicei, instituţii publice non-
profit. Centre private se pot găsi doar în Austria, Finlanda, 
Germania şi Lituania. La nivel global, 62 de ţări menţin rezervele 
de sânge prin donaţii voluntare şi neremunerate. Potrivit 
statisticilor, numărul lor s-a dublat în ultimii 10 ani. 

Pentru a acoperi nevoia de sânge din spitalele unei ţări este 
nevoie ca cel puţin 1% din populaţia sa să doneze sânge. Ziua 
mondială a donatorului se celebrează pe 14 iunie.

Dana Capră,
casier
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INSTRUIREA  SALARIAŢILOR  ŞI  A  POPULAŢIEI  PRIVIND 
SITUAŢIILE  DE  URGENŢĂ  PRECUM  ŞI  SECURITATEA  ŞI 

SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ
Instruirea salariaţilor în domeniul de pretecţie individuală şi colectivă. utilizaţi aparatele electrice cu mâinile ude; să  

situaţiilor de urgenţă este obligatorie  şi Datorită măsurilor luate de-a lungul nu suprasolicitaţi  prizele electrice;  
trebuie să aibă caracter permanent în timpul timpului în cadrul C.A.R.P. „ELENA CUZA” întreruperea consumatorilor să se realizeze 
activităţilor la locul de muncă. Bârlad cât şi a agenţiilor din teritoriu, nu au prin întrerupătoare; nu fumaţi în locuri 

Instruirea se realizează prin instructaje avut loc incendii sau alte situaţii de urgenţă nepermise; stingeţi ţigara în scrumieră şi nu în 
şi prin participarea la exerciţii practice şi care să afecteze salariaţii, bunurile şi valorile coşuri de gunoi; nu lăsaţi chibriturile la 
antrenamente în funcţie de tipurile de risc instituţiei. îndemâna copiilor; întrerupeţi consumatorii 
specifice şi se execută în conformitate cu Orice salariat sau persoană care observă de energie electrică şi de gaz metan la 
prevederile Legii 307/ 2006 privind apărarea părăsirea birourilor, încăperilor şi locuinţelor.
împotriva incendiilor, a Legii 481/2004 În caz de cutremur: păstraţi-vă calmul 
privind protecţia civilă, a Ordinului nr. şi nu intraţi în panică încercând să protejaţi 
163/2007 pentru aprobarea Normelor bătrânii, copii şi femeile; nu părăsiţi 
generale de apărare împotriva incendiilor, încăperile şi depărtaţi-vă de ferestre; închideţi 
precum şi a Legii nr.319/ 2006 privind sursele de foc şi alimentarea cu energie 
securitatea  şi sănătatea  în muncă. electrică; nu fugiţi pe uşă şi nu utilizaţi scările 

Activităţile de instruire se realizează în sau lifturile; dacă vă aflaţi în afara clădirilor, 
raport cu nivelul de pregătire al salariaţilor şi deplasaţi-vă cât mai departe de acestea 
în funcţiie cu specificul activităţii desfăşurate evitând căderea de tencuială, coşuri, cornişe 
de unitate şi de fiecare salariat. etc.; acordaţi primul ajutor persoanelor rănite;

Primordial în instruirea salariaţilor şi a În  cazu l  f enomene lor  me teo  
populaţiei este prevenirea producerii unor periculoase: în caz de furtuni închideţi uşile 
situaţii  cum ar fi: incendiile, precum şi modul şi ferestrele, îndepărtaţi obiectele ce pot fi 
de acţiune şi intervenţie în caz de cutremur, luate de vânt; stingeţi focul în sobe şi la 
inundaţii, înzăpeziri, caniculă, alunecări de aragaz.
teren, epidemii şi epizootii. În caz de înzepezire: să vă informaţi 

În conformitate cu prevederile asupra condiţiilor meteorologice; să pregătiţi 
legislaţiei în vigoare instruirea salariaţilor în rezerve de alimente, apă şi combustibil; un incendiu sau depistează o abatere de la 
domeniul situaţiilor de urgenţă este o păstraţi unelte la îndemână  pentru regulile de  securitate  şi sănătate în  muncă 
componentă a pregătirii profesionale şi are ca deszăpezire; evitaţi călătoriile cu maşina sau este obligat să anunţe prin orice mijloc 
scop însuşirea cunoştinţelor şi formarea dacă este necesar, să fie dotată cu cablu de conducătorul unităţii sau serviciul 112 şi să ia 
deprinderilor necesare în vederea prevenirii şi remorcare, benzină de rezervă, cauciucuri măsuri după posibilităţile sale pentru 
reducerii efectelor negative ale situaţiilor de adecvate, lanţuri, lopată şi sac cu nisip.limitarea şi stingerea incendiilor, a infecţiilor 
urgenţă şi a dezastrelor la nivelul instituţiilor. Pentru evi tarea îmbolnăvir i lor  sau altor situaţii.

Activitatea de instruire în domeniul profes ionale  se  impune  u t i l izarea  În acest sens pentru prevenirea  
situaţiilor de urgenţă şi  securitatea şi echipamentelor şi a materialelor de protecţie, producerii unor incendii sau pentru limitarea 
sănătatea  în muncă este permanent în agenda igienizarea locurilor de muncă şi deplasarea efectelor unor situaţii de urgenţă (cutremure, 
de lucru a Consiliului Director al C.A.R.P. cu atenţie atât în instituţie cât şi pe stradă.inundaţii, alunecări de teren, epidemii şi 
„ELENA CUZA” Bârlad, care s-a preocupat Ionel Neculaepizootii, înzăpeziri, caniculă şi altele) se 
şi se preocuăpă pentru dotarea sectoarelor de impune respectarea principalelor  reguli şi 
activitate cu materiale şi mijloace de măsuri: să nu trageţi de cabluri atunci când 
intervenţie precum şi echipamente şi produse debranşaţi consumatorii electrici; să  nu 

împărtăşesc stereotipuri negative cu privire la persoanele 
mai în vârstă se îmbolnăvesc mai des de cord, în rândul lor 
consemnându-se mai multe cazuri de atac cerebral, infarct 
miocardic şi alte maladii grave legate de inimă, decât printre 
tinerii şi adulţii de vârstă mijlocie care au o opinie generală 
favorabilă despre bătrâni.

Colectivul condus de dr. Levy a publicat recent,  
online, dovezile adunate în sprijinul acestei ipoteze – 
articolul urmând să apară şi în revista Psychological 
Science.

Cauzele corelaţiei aparente între atitudinea faţă de 
bătrâni şi incidenţa maladiilor cardiace nu au fost încă 
elucidate. În studii anterioare, dr. Becca Levy a constatat că 
persoane în vârstă care lucrează ca voluntari îngrijind alţi 
bătrâni, dar care împărtăşesc clişee negative despre 
persoanele înaintate în vârstă, reacţionează mai des exagerat 
la situaţii de stres şi au obiceiuri nesănătoase, de exemplu 
fumatul.

“Studiul de la Yale se înscrie într-un corpus tot mai 
numeros de studii de calitate datorate unor cercetători 
apreciaţi, care demonstrează că particularităţile psihologice 
identificate prin evaluări făcute în prima parte a vieţii au 
valoare predictivă privind diferitele probleme medicale de 
care acele persoane se lovesc mai târziu în viaţă, precum şi 
în privinţa longevităţii lor” – a declarat un alt psiholog de 
frunte, Howard Friedman, de la University of California, 
Riverside, citat de publicaţia on-line Science News.

Este nevoie de studii noi, care să examineze statisticile 
dintr-un alt unghi: nu cumva atitudinea tinerilor faţă de 
bătrâni este influenţată de trăsături psihologice despre care 
s-a dovedit deja că au o legătură cu starea de sănătate din 
ultima treime a vieţii? De asemenea, nu s-a investigat dacă 
clişeele negative faţă de bătrâni influenţează şi frecvenţa 
altor boli decât cele de inimă, sau scurtează semnificativ 
viaţa celor care împărtăşesc asemenea stereotipuri.

Colectivul condus de dr. Becca Levy a studiat dosarele 
medicale a 386 de voluntari perfect sănătoşi cu inima şi cu 
vârste cuprinse între 18 şi 49 de ani. Aceştia au completat, în 
1968, chestionare cu întrebarea dacă se identifică, şi dacă 
da, în ce măsură, cu 16 clişee privindu-i pe bătrâni. După 30 
de ani, un sfert dintre cei care au mărturisit opinii negative 
despre bătrâni avuseseră deja boli de inimă, inclusiv 
infarcturi. În rândul subiecţilor care au respins, acum trei 
decenii, clişeele negative despre bătrâni, incidenţa bolilor 
cardiace a fost de numai 13 la sută. Problemele cardiace au 
apărut, de cele mai multe ori, la aproximativ 11 ani după 
completarea chestionarului. Colectivul de la Yale a 
examinat şi cazurile subiecţilor care s-au îmbolnăvit de 
inimă mult mai târziu, după decenii. Pentru aceasta, 
cercetătorii au “decupat” din eşantion un grup mai restrâns, 
conţinând subiecţii care în 1968 aveau vârste cuprinse între 
18 şi 39 de ani şi care au avut probleme cardiace după ce 
împliniseră vârsta de 60 de ani. A reieşit că probabilitatea 
apariţiei bolilor cardiace în primii ani ai celui de al şaptelea 
deceniu de viaţă a fost mult mai ridicată pentru acei membri 
ai eşantionului care au avut, în tinereţe, o părere proastă 
despre bătrâni. 

Aceste concluzii au rămas în picioare şi după ce au fost 
luaţi în considerare şi ceilalţi factori care pot determina 
apariţia bolilor de inimă – de exemplu, tensiunea arterială, 
moştenirea genetică, depresiile, nivelul de educaţie, sexul, 
starea civilă, nivelul colesterolului şi fumatul.

Până când oamenii de ştiinţă nu vor reuşi să înţeleagă 
mecanismul prin care opiniile despre bătrâni influenţează 
starea de sănătate a inimii, este prematur să se recomande 
măsuri preventive bazate pe aceste constatări. 

Mariana Neagu,
casier

Înainte de a mă angaja la C.A.R.P. Bârlad pe post de casier, - completarea în carnete a 
mergeam şi eu, ca tot omul, să-mi plătesc facturile şi tot ce mai era sume lo r  de  ban i  pe  
de plătit şi nu ştiam de ce, de fiecare dată când stăteam la o coadă destinaţii şi anume: la 
imensă, persoana care încasa se mişca încet şi mi se părea, ca şi cotizaţii, la contribuţii, la 
tuturor celorlalţi de fapt, că timpul se oprea în loc, nervozitatea şi r a te  împrumut  ş i  l a  
agitaţia creşteau şi tot aşa... până când am ajuns şi eu într-un penalităţi, acolo unde este 
asemenea loc de muncă şi am realizat cu surprindere de câte cazul;
operaţiuni este nevoie pentru „a încasa nişte bani”. Da, sună banal - operarea în calculator pe 
această operaţiune „de a încasa nişte bani”, până la eliberarea conturi a sumelor pe 
chitanţei care face dovada că persoana respectivă a achitat nişte d e s t i n a ţ i i l e  m a i  s u s  
servicii, că a plătit nişte utilităţi şi aşa mai departe. Lista ar putea amintite;
continua la nesfârşit. - adunarea tuturor sumelor şi realizarea unui total;

În cazul meu de casier la C.A.R.P. Bârlad, acţiunea de a încasa - operaţiunea de luare a banilor;
nişte bani se compune din mai multe operaţiuni cum ar fi: - operaţiunea de dat restul la bani;

- scrierea corectă a numărului de carnet în calculator; - şi în final ultima operaţiune, eliberarea chitanţei.
- confruntarea rubricilor din carnet şi calculator care În concluzie, o singură operaţiune compusă din alte câteva, 

trebuie să corespundă; totul durând câteva minute, un fleac, ar spune unii neavizaţi, cum 
- actualizarea bazei de date acolo unde este cazul în ceea ce spuneam şi eu odată...

priveşte valoarea pensiei, adresa sau actul de identitate Cristian Paul Clisu,
acolo unde apar modificări; casier

De partea cealaltă a ghişeului

O feme ie  căsă to r i t ă  e  
întrebată:

- De ce vrea soţul  tău să 
divorţeze?

- Oh, din greşeală i-am pregătit 
fulgi de săpun,  în loc  de fulgi de 
cartofi, la micul dejun.

- Groaznic! Şi-a  fost furios?
- Furios? A făcut spume la  

gură.

...
al

ul i P
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Donarea de sânge face 
diferenţa între viaţă şi 

moarte
37% dintre europeni sunt 

donatori voluntari de sânge. Deşi se 
constată o creştere a acestei 
tendinţe în ultimii ani, statisticile 
arată că, în comparaţie cu 
generaţiile mai în vârstă, tinerii nu 
sunt atât de interesaţi de acest lucru. 
Eurodeputaţii care donează sânge 
regulat sunt de părere că acest gest 
poate salva vieţi. Membrii comisiei 
pentru sănătate publică au dezbătut 
acest subiect miercuri, 15 iunie. 

Cei mai mulţi donatori de 
sânge provin din Austria. Aici, 66% 
dintre cetăţeni participă la astfel de 
acţiuni. Printre statele membre cu 
un procent ridicat de donatori se numără Franţa, Grecia şi Cipru. 
La polul opus se poziţionează Portugalia (22%), Italia, Polonia, 
Malta şi Suedia.

Jo Leinen (Germania) de la Grupul Alianţei Progresiste a 
Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European spune că 
importanţa donării de sânge poate fi văzută, în special, în timpul 
crizelor precum cea actuală provocată de infecţia cu bacteria 
E.coli. „Spitalele din Germania au făcut un apel rapid către 
donatorii de sânge, pentru că se confruntau cu o penurie”, spune 
eurodeputatul.

Donează acum!

Donarea de sânge este, în general, voluntară şi 
neremunerată. Conform unei directive europene din 2002, 
adoptarea unor măsuri suplimentare pentru a încuraja donatorii 
rămâne la latitudinea statelor membre. În Europa, 24 de state 
membre oferă stimulente donatorilor de sânge. Printre acestea se 
numără scutiri fiscale, o masă gratuită, bilete pentru transportul 
în comun, o zi liberă, sau obţinerea unor analize de sânge 
gratuite.

Centrele de colectare sunt, de obicei, instituţii publice non-
profit. Centre private se pot găsi doar în Austria, Finlanda, 
Germania şi Lituania. La nivel global, 62 de ţări menţin rezervele 
de sânge prin donaţii voluntare şi neremunerate. Potrivit 
statisticilor, numărul lor s-a dublat în ultimii 10 ani. 

Pentru a acoperi nevoia de sânge din spitalele unei ţări este 
nevoie ca cel puţin 1% din populaţia sa să doneze sânge. Ziua 
mondială a donatorului se celebrează pe 14 iunie.

Dana Capră,
casier
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Cu Moşul...

...la brad

Pagină realizată de Serghei Coloşenco, care urează dezlegătorilor 
săi tradiţionalul LA MULŢI ANI, cu sănătate şi cu bucurii!
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Despre magazinul naturist – 
C.A.R.P. „Elena Cuza” – Bârlad

În cadrul Casei de Ajutor Reciproc funcţionează un magazin cu 
produse naturiste. Aceste produse se vând, doar membrilor, la preţ de 
producător.

Încercăm să achiziţionăm produse pentru o alimentaţie cât mai 
naturală de la Sano Vita, care au paste făinoase din făină integrală, fulgi 
de cereale integrale, atât simple, cât şi cu fructe, făină integrală de grâu 
şi secară, dar şi zahăr brut şi sare de mare, toate pentru o alimentaţie 
sănătoasă.

Avem lapte de soia, care este foarte sănătos deoarece nu are 
grăsimi şi se poate consuma mai ales în zilele de post, dar şi de cei care 
au probleme cu greutatea corporală. Tot de la firma care ne livrează 
laptele de soia, avem şi alte produse care sunt sănătoase cum ar fi: linte 
verde, linte roşie, năut, dar şi seminţe de dovleac, de floarea soarelui şi 
de in.

Ca suplimente alimentare avem produse de la multe firme cum ar 
fi: Hofigal, Dacia Plant, Fares, cât şi de la profesor Ionescu Mihail din 
Ploieşti, care au produse pentru detoxifiere (psillium), cât şi Noni – 
pentru ficat şi/sau pancreas.

De la firma Fares avem o gamă largă de ceaiuri pentru colon, 
ficat, diabet, slăbit şi ceaiuri de fructe de pădure, dar şi capsule pentru 
colon iritabil, ficat, colesterol, plantusin, antibiotic natural.

Dacia Plant aduce la noi celebrul Detoxicolon, dar şi o gamă 
largă de comprimate şi celebrul bitter suedez care este din 50 plante.

Hofigal are produse pentru toate tipurile de afecţiuni. Are atât 
tincturi, cât şi comprimate foarte utilizate de clienţii noştri.

Vă aşteptăm cu drag pe toţi membrii noştri la magazin pentru 
achiziţionarea acestor produse, toate la preţ de producător.

Dana Potîrniche

Câștigătorii la Concursul de Cros 
cu ocazia zilei de 1 Octombrie 2011

Masculin până la 55 ani: locul I - Gheciu Mihai, locul II 
- Balan Neculai, locul III - Hriscu Cristian
Masculin 55-65 ani: locul I - Anita Aurel, locul II - 
Ermesa Neculai, locul III, - Popa Petre, locul IV - Cucu 
Anton
Masculin 65-75 ani: locul I - Ţuţu Victor, locul II - 
Golăeş Tonel, locul III - Stanciu Dumitru, locul IV - Nuţu 
Costică
Masculin peste 75 ani: locul I - Nechifor Dumitru, locul 
II - Gheţău Neculai, locul III - Poiană Emil, locul IV - 
Micu Victor
Cel mai vârstnic participant: Poiană Emil

Feminin până la 55 ani: locul I - Rotaru Ligia, locul II - 
Mironică Cezarina, locul III- Tănase Veruţa
Feminin 55-65 ani: locul I - Ciubucciu Costina, locul II - 
Ginghină Maria, locul III - Stoica Ecaterina, locul IV - 
Bordeianu Maridida
Feminin 65-75 ani: locul I - Popa Emilia,locul II - 
Artene Sandina, locul III - Rotaru Ecaterina, locul IV - 
Mucenica Jănica
Cea mai vârstnică participantă: Boacă Ioana

Câștigătorii la Concursul de Șah 
cu ocazia zilei de 1 Octombrie 2011

locul I - Mocanu Ioan, locul II - Neghină Gheorghe, 
locul III - Stanciu Ioan, locul IV - Stafie Tănase, locul V - 
Țicău Valeriu, locul VI - Nedelcu Leonard, locul VII - 
Sîrbu Cristian, locul VIII - Talpă Simion, locul IX - Tereja 
Ion, locul X - Brostiuc Gheorghe, locul XI - Nechita 
Neculai, locul XII - Rebegea Vasile, locul XIII - Stanciu 
Dumitru, locul XIV - Rafailă Claudiu, locul XV - 
Mărgean Alexandru, locul XVI - Nuțu Costică, locul 
XVII - Carare Victor

Câștigătorii la Concursul de Cros 
cu ocazia zilei de 1 Decembrie 2011

Masculin 41-60 ani: locul I - Aniţă Aurel, locul II - 
Hanganu Marius,locul III - Pletea Florinel
Masculin 61-75 ani: locul I - Stanciu Dumitru, locul II - 
Cucu Anton, locul III - Popa Petru
Masculin peste 75 ani: locul I - Gheţău Neculai
Feminin până la 40 ani: locul I - Timofte Mioara, locul 
II - Rotaru Ligia
Feminin 41-60 ani: locul I - Floarea Elena, locul II - 
Ciubucciu Costina, locul III - Rusu Emilia
Feminin 61-75 ani: locul I - Stoica Ecaterina, locul II - 
Ilie Nicoleta, locul III - Pruteanu Valerica

14 Viaţa noastră

1) Ajunul Crăciunului. 2) Din oală o sarmală! – Moş..., 
vânător din proza lui M. Sadoveanu. 3) Glumeţ. 
4) Supărată. 5) Moş Crăciun. 6) Tudor Dima. 
7) Val marin. 8) Albastrul cerului. 9) Lupta 
pe apă. 10) Crăciun. 11) Figura cu ochi de 
cărbune, cu o oală pe cap şi cu morcov în loc 
de nas (3 cuv.). 12) Deasupra. 13) Sandu 
Bogdan. 14) Cadoul rămas ca amintire. 
15) „Crăciunul în...”, poezie de G. Coşbuc. 
16) Din alaiul colindătorilor. 17) Petale de 
crăciunică! 18) Moş Crăciun în travesti 
(dim.) – Pe tine. 19) A pune mâna. 20) Iarna 
hibernează (pl.). 21) Personaj legendar. 
22) Cadoul lui Moş Crăciun – Doamnă (abr.). 
23) Notă muzicală – Moş Crăciun în iniţială. 
24) Sfârşitul lui Moş Crăciun! 25) Pusă la mijloc! 
26) Traista lui Moş Crăciun. 27) Ana Ene. 
28) Vehiculul lui Moş Crăciun.
Dicţionar: ENAC.

1) Esenţă de brad! – Loc în pădure cu copaci puţini. 2) Duzi (pop.). 3) Copac 
înalt cu lemnul tare – Florin Pădure. 4) Pom fructifer. 5) Ca plopul (reg.). 6) 
Soi de prun (reg.). 7) Râu în Maramureş. 8) Pomi fructiferi din familia 
rozaceelor. 9) De numele lui se leagă filmul „Dincolo de brazi” (Mihai). 10) 

Ciuperca de pe copaci. 11) Livadă (reg.). 12) Tudor Arghezi. 13) Arbust cu 
fructe roşii – Arbust mediteranean. 14) Arbuşti cu flori albe şi cu fructe 

negre. 15) În nămol! 16) Lac în Scoţia. 17) Arbuşti exotici. 18) Crâng 
(reg.). 19) Arbust ornamental. 20) Ca eucaliptul. 21) Conifer – Fruct 

suculent (pop.). 22) Deliciul veveriţelor. 23) Acum! 24) Râu 
spaniol. 25) La fel. 26) Arini. 27) Fructe sferice (reg.). 28) Frunza 

de brad. 29) Arborele de..., din Gabon. 30) Specie de palmier. 
31) Abanos. 32) Varietate de rozacee. 33) Arbust sălbatic. 

34) Soluţie pe bază de răşini. 35) Ion Brad. 36) Ca fructul 
bradului – Întrebare. 37) Cete! 38) Casă! 39) Erou din 

„Nada Florilor”, de M. Sadoveanu. 40) Campion. 
41) Usturoi (reg.). 42) Specie de arbori. 43) Arbuşti al 

căror lemn ars dau un cărbune folosit la fabricarea 
prafului de puşcă. 
Dicţionar: AMO, OICH, RIO, ANOU.
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Despre magazinul naturist – 
C.A.R.P. „Elena Cuza” – Bârlad

În cadrul Casei de Ajutor Reciproc funcţionează un magazin cu 
produse naturiste. Aceste produse se vând, doar membrilor, la preţ de 
producător.

Încercăm să achiziţionăm produse pentru o alimentaţie cât mai 
naturală de la Sano Vita, care au paste făinoase din făină integrală, fulgi 
de cereale integrale, atât simple, cât şi cu fructe, făină integrală de grâu 
şi secară, dar şi zahăr brut şi sare de mare, toate pentru o alimentaţie 
sănătoasă.

Avem lapte de soia, care este foarte sănătos deoarece nu are 
grăsimi şi se poate consuma mai ales în zilele de post, dar şi de cei care 
au probleme cu greutatea corporală. Tot de la firma care ne livrează 
laptele de soia, avem şi alte produse care sunt sănătoase cum ar fi: linte 
verde, linte roşie, năut, dar şi seminţe de dovleac, de floarea soarelui şi 
de in.

Ca suplimente alimentare avem produse de la multe firme cum ar 
fi: Hofigal, Dacia Plant, Fares, cât şi de la profesor Ionescu Mihail din 
Ploieşti, care au produse pentru detoxifiere (psillium), cât şi Noni – 
pentru ficat şi/sau pancreas.

De la firma Fares avem o gamă largă de ceaiuri pentru colon, 
ficat, diabet, slăbit şi ceaiuri de fructe de pădure, dar şi capsule pentru 
colon iritabil, ficat, colesterol, plantusin, antibiotic natural.

Dacia Plant aduce la noi celebrul Detoxicolon, dar şi o gamă 
largă de comprimate şi celebrul bitter suedez care este din 50 plante.

Hofigal are produse pentru toate tipurile de afecţiuni. Are atât 
tincturi, cât şi comprimate foarte utilizate de clienţii noştri.

Vă aşteptăm cu drag pe toţi membrii noştri la magazin pentru 
achiziţionarea acestor produse, toate la preţ de producător.

Dana Potîrniche

Câștigătorii la Concursul de Cros 
cu ocazia zilei de 1 Octombrie 2011

Masculin până la 55 ani: locul I - Gheciu Mihai, locul II 
- Balan Neculai, locul III - Hriscu Cristian
Masculin 55-65 ani: locul I - Anita Aurel, locul II - 
Ermesa Neculai, locul III, - Popa Petre, locul IV - Cucu 
Anton
Masculin 65-75 ani: locul I - Ţuţu Victor, locul II - 
Golăeş Tonel, locul III - Stanciu Dumitru, locul IV - Nuţu 
Costică
Masculin peste 75 ani: locul I - Nechifor Dumitru, locul 
II - Gheţău Neculai, locul III - Poiană Emil, locul IV - 
Micu Victor
Cel mai vârstnic participant: Poiană Emil

Feminin până la 55 ani: locul I - Rotaru Ligia, locul II - 
Mironică Cezarina, locul III- Tănase Veruţa
Feminin 55-65 ani: locul I - Ciubucciu Costina, locul II - 
Ginghină Maria, locul III - Stoica Ecaterina, locul IV - 
Bordeianu Maridida
Feminin 65-75 ani: locul I - Popa Emilia,locul II - 
Artene Sandina, locul III - Rotaru Ecaterina, locul IV - 
Mucenica Jănica
Cea mai vârstnică participantă: Boacă Ioana

Câștigătorii la Concursul de Șah 
cu ocazia zilei de 1 Octombrie 2011

locul I - Mocanu Ioan, locul II - Neghină Gheorghe, 
locul III - Stanciu Ioan, locul IV - Stafie Tănase, locul V - 
Țicău Valeriu, locul VI - Nedelcu Leonard, locul VII - 
Sîrbu Cristian, locul VIII - Talpă Simion, locul IX - Tereja 
Ion, locul X - Brostiuc Gheorghe, locul XI - Nechita 
Neculai, locul XII - Rebegea Vasile, locul XIII - Stanciu 
Dumitru, locul XIV - Rafailă Claudiu, locul XV - 
Mărgean Alexandru, locul XVI - Nuțu Costică, locul 
XVII - Carare Victor

Câștigătorii la Concursul de Cros 
cu ocazia zilei de 1 Decembrie 2011

Masculin 41-60 ani: locul I - Aniţă Aurel, locul II - 
Hanganu Marius,locul III - Pletea Florinel
Masculin 61-75 ani: locul I - Stanciu Dumitru, locul II - 
Cucu Anton, locul III - Popa Petru
Masculin peste 75 ani: locul I - Gheţău Neculai
Feminin până la 40 ani: locul I - Timofte Mioara, locul 
II - Rotaru Ligia
Feminin 41-60 ani: locul I - Floarea Elena, locul II - 
Ciubucciu Costina, locul III - Rusu Emilia
Feminin 61-75 ani: locul I - Stoica Ecaterina, locul II - 
Ilie Nicoleta, locul III - Pruteanu Valerica

14 Viaţa noastră

1) Ajunul Crăciunului. 2) Din oală o sarmală! – Moş..., 
vânător din proza lui M. Sadoveanu. 3) Glumeţ. 
4) Supărată. 5) Moş Crăciun. 6) Tudor Dima. 
7) Val marin. 8) Albastrul cerului. 9) Lupta 
pe apă. 10) Crăciun. 11) Figura cu ochi de 
cărbune, cu o oală pe cap şi cu morcov în loc 
de nas (3 cuv.). 12) Deasupra. 13) Sandu 
Bogdan. 14) Cadoul rămas ca amintire. 
15) „Crăciunul în...”, poezie de G. Coşbuc. 
16) Din alaiul colindătorilor. 17) Petale de 
crăciunică! 18) Moş Crăciun în travesti 
(dim.) – Pe tine. 19) A pune mâna. 20) Iarna 
hibernează (pl.). 21) Personaj legendar. 
22) Cadoul lui Moş Crăciun – Doamnă (abr.). 
23) Notă muzicală – Moş Crăciun în iniţială. 
24) Sfârşitul lui Moş Crăciun! 25) Pusă la mijloc! 
26) Traista lui Moş Crăciun. 27) Ana Ene. 
28) Vehiculul lui Moş Crăciun.
Dicţionar: ENAC.

1) Esenţă de brad! – Loc în pădure cu copaci puţini. 2) Duzi (pop.). 3) Copac 
înalt cu lemnul tare – Florin Pădure. 4) Pom fructifer. 5) Ca plopul (reg.). 6) 
Soi de prun (reg.). 7) Râu în Maramureş. 8) Pomi fructiferi din familia 
rozaceelor. 9) De numele lui se leagă filmul „Dincolo de brazi” (Mihai). 10) 

Ciuperca de pe copaci. 11) Livadă (reg.). 12) Tudor Arghezi. 13) Arbust cu 
fructe roşii – Arbust mediteranean. 14) Arbuşti cu flori albe şi cu fructe 

negre. 15) În nămol! 16) Lac în Scoţia. 17) Arbuşti exotici. 18) Crâng 
(reg.). 19) Arbust ornamental. 20) Ca eucaliptul. 21) Conifer – Fruct 

suculent (pop.). 22) Deliciul veveriţelor. 23) Acum! 24) Râu 
spaniol. 25) La fel. 26) Arini. 27) Fructe sferice (reg.). 28) Frunza 

de brad. 29) Arborele de..., din Gabon. 30) Specie de palmier. 
31) Abanos. 32) Varietate de rozacee. 33) Arbust sălbatic. 

34) Soluţie pe bază de răşini. 35) Ion Brad. 36) Ca fructul 
bradului – Întrebare. 37) Cete! 38) Casă! 39) Erou din 

„Nada Florilor”, de M. Sadoveanu. 40) Campion. 
41) Usturoi (reg.). 42) Specie de arbori. 43) Arbuşti al 

căror lemn ars dau un cărbune folosit la fabricarea 
prafului de puşcă. 
Dicţionar: AMO, OICH, RIO, ANOU.



Societăţile comerciale şi persoanele 
fizice care au contribuit material şi 

băneşte  în anul 2011, până la 
1 decembrie,  pentru protecţia 
socială a membrilor C.A.R.P. 

,,Elena Cuza” BÂRLAD

Suma totală: 127.183,73 lei

S.C. Hofigal Export Import S.A., Fundaţia Medicer Bios, 
S.C. Dacia Plant S.R.L., I.I. Ionescu M. Mihail ,,Comerţ cu 
produse diverse”, S.C. Bambus S.R.L., S.C. Pontica 
Investment S.R.L., S.C. Irimpex S.R.L., S.C. Remus 
Grup S.R.L., S.C. Cleopatra Center S.R.L., S.C. Sano 
Vita S.R.L., S.C. Geliman S.R.L., S.C. Maralcom S.R.L., 
S.C. Fares Trading S.R.L., S.C. Dante Internaţional S.A., 
S.C. Likomar Comprod S.R.L., S.C. All Foods Distribuţie 
S.R.L., S.C. Stingător S.R.L., S.C. Fineţea S.R.L., S.C. 
Damar General Trading, S.C. Medsoft S.R.L., S.C. Alpet 
Group S.R.L., S.C. Bionativ S.R.L., S.C. Oted Grup S.A., 
S.C. Berlin S.R.L., S.C. Eppi Plus S.R.L., S.C. Misavan 
Invest S.R.L., S.C. Info Trust S.R.L., S.C. Anturium 
Producţie Comerţ S.R.L., S.C. Construcţii Consult 
S.R.L., S.C. Cozelvimon S.R.L., S.C. Provita, Nutriţion 
S.A., S.C. Reiter Trading, S.C. Metro Cash&Carry, S.C. 
Enasan Plast S.R.L., S.C. Infologic S.R.L., S.C. 
Hipocrate 2000 S.R.L., S.C. Pronat S.R.L., S.C. 
Alesimon S.R.L., S.C. Casa Herba S.R.L., S.C. Farma 
Class Industry S.R.L., S.C. Dimex – Elaimpex S.R.L., 
S.C. Agricultorul S.R.L., Foca Silviu P.F.A., S.C. 
Stavrofores S.R.L., S.C. Altex România S.R.L., S.C. 
Carrefour România S.A., S.C. Medica Farmimpex S.R.L., 
S.C. Bizmed S.R.L., S.C. Silvesrom S.R.L., Mihai 
Nicolaie, Rusu  Cristian, Lică Ion, Filip Stelian, Chelaru 
Daniela, Munteanu Sorin, Fitcal Mircea, Mihăilă Dorina, 
Rotaru Florinel, Salariaţii -PYRAEUS BANK, Salariaţii -
BANCA ROMÂNEASCĂ, Parfene Ioana, Budeanu 
Maria, Ilie Nicoleta – Aurelia, Parfene Constantin, Rîpan 
Rodica, Rotaru Aura, Ichim Laurenţia, Podaru Iuliana, 
Dornianu Rodica, Dominteanu Dana, Grigore Doiniţa, 
Gîlea Constantin, Mihăilă Gheorghe, Caragică 
Magdalena, Fitcal Silvia, Gavrilă Mirela, Miron 
Alexandru, Silion Gabi, Ermesa Neculai, Tănase Veruţa, 
Ciobîcă Paraschiva, Necula Ionel, Hriscu Vlad - Andrei, 
Ilie Mircea Lucian, Burghelea Lucica, Pîrciu Tincuţa 
Nicuţa, Şiberescu Viorel, Potîrniche Virgil, Salariaţi 
Primăria Vinderei, Ilie Mihaela, Radu Eugen, Puiu Andrei, 
Zanet Rodica, Hozu Lenuţa, Epure Ioan, Râncu Liviu, 
Cocioabă Elena, Iftimie Virginiea, Comănescu Claudia, 
Guţu Maria, Nestor Gabi, Pavel Livia, Rîncu Georgeta, 
Coman Mariana, Apostol Alexandrina, Olaru Ioan, 
Teodoru Tudoriţa Daniela, Guţu Florin- Irinel, Mihai 
Lenuţa, Codreanu Tatiana, Muntianu Maria, Şiberescu 
Tincuţa, Bostaca Mihaela, Burghelea Mihaela, Huştiu 
Mariana, Capră Dana, Potîrniche Daniela, Velica 
Gheorghe, Chituţă Frosica, Helgiu Alina, Mihăilă Corina, 
Gavrilă Mariana, Stan Leonida, Neagu Mariana, Dima 
Dumitru, Epure Mihai, Stoian Ion, Clisu Paul Cristian, 
Croitoru Aristotel - Corneliu, Bocan Sorin Gheorghiţă, 
Neniţa Petru Sorinel, Hobjilă Aurel, Rîpan Adriana, 
Feraru Grigore, Dumitraşcu Edith, Hriscu Cristina, Nica 
Maria, Popescu Anişoara, Buţa Lenuţa.
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