
CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR  
                           “ELENA CUZA”  
             Municipiul Bârlad, Judeţul Vaslui 
                   Str. Nicolae Iorga, nr. 7A 
 

PROGRAMUL DE MĂSURI 
 

privind ajutoarele nerambursabile ce se vor acorda membrilor  
cu începere de la 01.09.2012 

 
Nr. 
crt. 

FELUL AJUTORULUI CUANTUMUL AJUTORULUI 
ACORDAT 

1 

Ajutor nerambursabil pentru membrii fără venit sau cu un venit 
până la 600 lei. 

Se acordă tuturor membrilor cu o vechime mai mare de 3 ani pe bază 
de anchetă socială şi alte acte doveditoare. 

 

Până la 10% din fondul cotizant, dar nu 
mai mult de 150 lei. 

2 

Ajutor nerambursabil în caz de boli incurabile, pentru pierderea 
unui organ vital (picior, mână, ochi..., etc) membrilor cu un venit 
până la 1300 lei. 

Se acordă pe bază de documente medicale şi anchetă socială. 

 

Între 10%-20% din fondul cotizant, dar 
nu mai mult de 400 lei. 

3 

Ajutor nerambursabil în caz de incediu (la casă sau anexe, dacă nu 
este din culpa membrului c.a.r.p.), inundaţii, cutremure, alunecări 
de teren şi alte evenimente cu implicare de piederi materiale. 

Se acordă pe bază de adeverinţă de la Primărie sau pompieri, anchetă 
socială şi pe baza soluţiei organelor judiciare ( Parchet, Judecătorie, 
Tribunal) în cazul incendiilor şi altor evenimente. 

 

Până la 20% din fondul cotizant, dar nu 
mai mult de 500 lei. 

4 

Ajutor în caz de deces se acordă membrilor în funcţie de vechime şi 
de cuantumul contribuţiei pentru deces. 

Conform grilei de ajutor deces.  
minim 8 luni  – 1 an = 170 lei ; 
- 30 ani = 1410 lei ; 
- peste 30 ani, câte 40 lei / an. 
 

5 

Ajutor pentru tratamente în staţiunile balneare. 

Se acordă în baza chitanţei de plată a biletului, a adeverinţei de 
staţiune, a biletelor de transport, actului doveditor privind veniturile 
şi altor documente justificative. 

 

10% din fondul cotizant, dar nu mai 
mult de 100 lei 

 

Notă: Numai unul din aceste ajutoare se poate acorda membrilor C.A.R.P. ”ELENA CUZA” 
Bârlad într-un an cu condiția ca valoarea însumată a tuturor ajutoarelor primite de un 
membru să nu depășească 50% din valoarea fondului cotizant acumulat. 

 

    PREȘEDINTE,                 CONTABIL ȘEF, 

NICOLAIE  MIHAI           DUMITRU DIMA 

 
 


