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PREAMBUL
Asociațiile de pensionari reprezintă interesele celor care au părăsit viața profesională, precum și
a membrilor familiilor acestora, aflați în nevoi. Există o criză evidentă a vârstei a III-a, o sărăcie
materială perpetuă, dar și o sărăcie a duhului, care îi amenință nu numai pe bătrâni, ci și pe copiii și
nepoții acestora, astfel încât nu puține sunt cazurile când tocmai pensionarii și persoanele vârstnice
ajung în situația să preia pe umerii lor, direct sau indirect, mare parte din sarcina asigurării existenței
adescenților, forțați fiind de împrejurările sociale și economice contemporane.
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, ca tip de asociație de
într-ajutorare, are la bază
identificarea unor îngrijorări majore sau insatisfacții, legate de riscul marginalizării și problemelor
privind calitatea vieții persoanelor vârstnice și a membrilor familiilor dumnealor.
Menționăm că organizațiile de pensionari, constituite în societăți de într-ajutorare, au fost și
sunt cele mai vizibile în spațiul românesc, încă din anul 1842; în orașul Turda găsim “Casa săracilor”,
iar în anul 1871 “o casă de ajutor reciproc și de ocrotire a sănătății publice”.
Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, așa cum s-a stipulat în Legea nr. 21/1924 (Legea
Mârzescu), H.C.M. nr. 454/1957, Legea nr. 13/1972 și Legea nr. 540/2002, sunt organizații cu caracter
civic, persoane juridice de drept privat, cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale, apolitice, cu scop
de caritate, de într-ajutorare mutuală și de asistență socială.
Principalul scop al oricărei case de ajutor reciproc a pensionarilor este acela de într-ajutorare,
de a oferi servicii și a realiza protecție socială. Aceste case au unit oamenii, oferindu-le o mână de
ajutor și recăpătarea speranței în mai bine.
Asociația noastră, prin munca asiduă a salariaților, membrilor Consiliului Director și a
Comisiei de cenzori, a voluntarilor și a delegaților Adunării Generale, a realizat dezideratele
enumerate, ceea ce se reflectă în creșterea numărului de membri, a numărului de ajutoare rambursabile
sub formă de împrumut, a ajutoarelor nerambursabile și a facilităților, care sunt tot mai iubite și
râvnite, nu numai de membri, ci și chiar de nemebrii noștri, datorită gratuităților și prețurilor modice,
precum și prin diversificarea serviciilor oferite.
Această casă a unit pe membrii noștri, ca urmare a măsurilor noastre prin care s-a urmărit a se
permite persoanelor vârstnice să rămână membrii deplini ai societății cât mai mult posibil, prin
intermediul unor ajutoare rambursabile, cât și nerambursabile suficiente, dar și prin implicarea lor la
viața publică, socială și culturală.
C.A.R.P.-ul “Elena Cuza” Bârlad, prin activitățile pe care le-a desfășurat în anul 2013, prin
acelea pe care le desfășoară și le va desfășura în folosul membrilor săi, și-a adus o contribuție
însemnată la ușurarea vieții celor vârstnici și chiar la creșterea speranței de viață a acestora.
Vârstnicul trebuie să rămână mereu tânăr și optimist! El nu este singur, el poate să se
adreseze Asociației noastre cu orice problemă sau propunere constructivă, la noi există promisiunea că
va găsi un umăr de ajutor și sprijin și sloganul Împreună suntem mai puternici înseamnă și că împreună
ne e mult mai ușor, după cum și proverbul spune: “Unde-s doi puterea crește”.
În numele Consiliului Director
și a personalului angajat,
Președinte Mihai Nicolaie

3

RAPORTUL SINTETIC AL CONSILIULUI DIRECTOR
PRIVIND ACTIVITATEA PE ANUL 2013
DATE GENERALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fond social al membrilor (cont 113) la 31.12.2013: 25.975.286.00 lei
Nr. de membri la 31.12.2012: 31.512.
Nr. înscrieri: 1838.
Nr. decese: 726.
Nr. retrageri: 173.
Nr. transferuri externe: 20.

7.

Denumirea localităților în care avem membri:
Sediul Central: BÂRLAD cu 16.919 membri.
Sucursale (nr. membri): Al. Vlahuță - 354, Băcani – 435, Banca – 1.242,
Blăgești – 165, Bogdănești – 231; Ciocani – 480, Coroiești – 335, Fălciu
– 367, Floreni (Epureni) – 434, Fruntişeni – 341, Griviţa – 643,
Hălărești – 280, Iana – 420, Ivești – 703, Mălușteni – 129, Murgeni –
556, Pogana – 633, Perieni – 1000, Popeni – 715, Puiești – 558, Raiu –
144, Roșiești – 262, Slănic Moldova – 180, Șuletea – 440, Tutova – 446,
Unțești – 267, Vetrișoaia – 137, Viișoara – 264, Vinderei – 548, Voinești
– 314, Zorleni – 1570.
TOTAL SUCURSALE: 32 CU 14.593 MEMBRI

8. Cele mai importante momente din viața C.A.R.P.-ului în 2012:
În anul 2013 unitatea noastră, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor
“Elena Cuza” Bârlad, a concesionat, amenajat și construit clădiri pentru
sedii:
Sucursala Ciocani:
 Construire clădire în regie proprie, în valoare de 172.248,43 lei;
 Dotare cu sistem de alarmare si supraveghere, in valoare de 4.989,00 lei;
 Panouri și afișiere, în valoare de 3.961,00 lei;
Sucursala Bogdănești;
 Reparare și modernizare clădire concesionată, pe perioada funcționării
sucursalei, în valoare de 41.881,60 lei;
 Dotare cu sistem de alarmare și supraveghere, în valoare de 3.687,00 lei;
Sucursala Grivița:
 Dotare cu sistem de supraveghere video, în valoare de 4.027,00 lei;
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Sucursala Ivești:
 Dotare cu sistem de supraveghere video, în valoare de 5.745,00 lei;
 Montare grilaj pentru geamuri și uși, în valoare de 2.453,70 lei;
Sucursala Puiești:
 Reparare și modernizare clădire concesionată, pe perioada funcționării
Sucursalei, în valoare de 56.947,05 lei;
 Dotare cu sistem de alarmare și supraveghere, în valoare de 6.922,00 lei;
 Panouri și afișiere, în valoare de 1.086,00 lei;
Sucursala Vinderei:
 Dotare cu sistem de alarmare și supraveghere, în valoare de 5.708,00 lei;
 Panouri și afișiere, în valoare de 1.086,00 lei;
Sucursala Șuletea:
 Dotare cu sistem de alarmare și supraveghere, în valoare de 6.279,00 lei;
 Montare grilaj pentru geamuri și uși, în valoare de 3.577,50 lei;
Sucursala AL. Vlahuță:
 Refacere instalație electrică, în valoare de 4.100,00 lei;
Sucursala Murgeni:
 Reparare și modernizare clădire, în valoare de 20.278,82 lei;
Sediul Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Elena Cuza” Bârlad:
 Montat panou publicitar la intrare, în valoare de 3.855,16 lei;
 Pavat curte interioara, în valoare de 12.132,90 lei;
 Completare și extindere sistem de supraveghere video, în valoare de
14.790,00 lei;
 Reparatii și modernizare clădire sediu cu tâmplărie PVC, în valoare de
11.397,72 lei;
 Reparare acoperiș clădire sediu vechi, în valoare de 6.062,70 lei;
Privitor la activitatea tehnologie informațională (it), în anul 2013, s-au
efectuat urmatoarele îmbunătățiri:
În anul 2013 unitatea noastră, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Elena
Cuza” Bârlad, a achiziționat următoarele electronice:
- 12 Sisteme PC;
- 2xHDD Extern pt. arhivare date;
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- S-au achiziționat licențe la diverse softuri (Windows, 31 licențe Kaspersky, 21
Office, etc);
- S-au achiziționat pentru fiecare Sucursala câte o imprimantă multifuncțională;
- În cadrul unității CARP s-au achiziționat printere, imprimante și copiatoare în
raport cu volumul de activitate;
- Diverse dispozitive electron ice: imprimantă etichete cod de bare, tabletă,
aparat foto, etc.
Total investiții IT: 342.462.
Totodată a fost primit prin donație un Laptop Benq Joybook R55 G, la valoare de piața
de 800 lei;
9. Persoanele cu o contribuție importantă la viața C.A.R.P.-ului în anul 2014:
 Prefectul Județului Vaslui – Radu Renga;
 Preşedintele Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Alexandru Porumb;
 Primarul Municipiului Bârlad - Constantin Constantinescu;
 Protopop Vasile Lăiu;
 Preot Petru Giușcă;
 Director Teatru "V. I. Popa" - Marcel Anghel;
 Director Muzeul "Vasile Pârvan" - Mircea Mamalăucă;
 Director Casa De Cultură – Simion Ion;
 Profesor Serghei Coloșenco – Coordonator la Revista “Viața
Noastră”;
 Învățător pensionar Rudi Victoria;
 Poet amator Aneta Matei;
 Contabil pensionar Lucica Burghelea;
 Director Medical Clinica Romsound – Dr. Marina Prunea;
 Dr. Oftalmolog Romanescu Carmen din Iași;
 Prof. Marin Maria;
 Dr. Cojocaru Irina și Cojocaru Lucian – Cabinet Ecograf;
 Profesor Maria Mihăilă;
 Profesor Neculai Gheţău;
 Profesor Gheorghe Gherghe;
 Profesor Munteanu Lucia;
 Catinca Popa – președinta Uniunii Pensionarilor Bârlad;
 Colonel (r) Ioan Staș;
 Comisarul șef al Poliției Bârlad, Vasile Chelaru;
 Domnul Vasile Fânaru;
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Avocat Boroș Dumitru;
Notar Lulu Fânaru;
Colonel (r) Pavel Pavelescu;
Profesor Ecaterina Teletin;
Col. (r) Pavelescu Pavel;
Reflexo-kinetoterapeut Tudorița-Daniela Teodoru;
Inginer Valeriu Costăchescu.

SERVICII SOCIALE ȘI COLABORĂRI
Magazinul de tip economat cu produse naturiste care funcționează în
incinta unității noastre este unul cu care ne mândrim, fiind cel mai bine aprovizionat din
județ și cu cea mai complexă gamă de produse. El este frecventat de un număr de peste
15.200 membri, volumul de desfacere fiind de 739.167. Specificăm că toate produsele
naturiste existente pe stoc la sediu pot fi comandate și la magazinele economat
specifice sucursalelor, de către oricare membru al asociației, acest lucru deja devenind
un obicei încă din anul 2013.
Magazine de tip economat cu produse alimentare, nealimentare,
oferă toate produsele cerute de membrii Casei, la preț de furnizor, fără adaos comercial.
la sediul central și la următoarele sucursale: Al. Vlahuţă, Banca, Bogdăneşti, Ciocani,
Iana, Iveşti, Murgeni, Perieni, Pogana, Puiești, Slănic Moldova, Șuletea, Unţeşti,
Voineşti, Zorleni, totalizând un volum de desfacere de 904.157 lei şi 23.400 membri
deserviți. Specificăm că toate produsele naturiste existente pe stoc la sediu pot fi
comandate și la magazinele economat specifice sucursalelor.
Magazine de tip economat cu produse și servicii funerare: A deservit în anul
2013, 726 membri, volumul de desfacere fiind de 136.016 lei. Acest magazin
funcționează în incinta unității noastre și pune la dispoziția membrilor noștri produse
necesare în situații de deces și anume: sicrie de diferite mărimi și calități, îmbrăcate
complet; îmbrăcăminte sicriu; coroane și jerbe; cruci (inclusiv inscripționare); lumânări
artizanale; transport capelă; transport înmormântări; prosoape de diferite dimensiuni;
produse alimentare de bază necesare pentru înmormântări şi pomeni la preț de furnizor
(în parteneriat cu magazinul de tip economat al Casei), cărbuni și tămâie etc. La cerere
se asigură și transport funebru. Menționăm că serviciile noastre funerare sunt atât pentru
membri, cât și pentru nemembri, cele mai ieftine din oraș, modice, calitatea fiind
garantată. Menționăm că produsele magazinului funerar se găsesc de cumpărat și ma
majoritatea sucursalelor.
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Cabinete medicale:
Nr
CABINET
crt
1 STOMATOLOGIE 1 - dr Podaru
2 STOMATOLOGIE 1 - dr Dornianu
3 STOMATOLOGIE 3 - dr Ivan
TOTAL Cabinete Stomatologie
4 CABINET TRATAMENTE
5 CABINET KINETOTERAPIE
6 CABINET TERMOMASAJ
8 CABINET ECOGRAF
9 OFTALMOLOGIE - dr Şerban
10 OFTALMOLOGIE - dr Romanescu
TOTAL Cabinete Oftalmologie

Nr
Valoare Valoare
Beneficiu Observaţii
pacienți C.A.R.P
piața
1606
37704
67720
30016
1393
15770
67130
51360
381
11240
24470
13230
3380
64714 159320
94606
4199
14252
41324
27072
2342
18150
35755
17605
3068
122720
122720 gratuit
491
5450
24550
19100
355
791
10650
9859
595
29750
29750 gratuit
950 791
40400
39609

Servicii și ateliere
Saloanele de frizerie (cu puncte în localitățile Bârlad, Puiești și Zorleni, pe bază
de contracte prestări servicii), au primit un număr total de 10.648 de membri în anul
2013, economisind suma de 76.146 lei, față de anul 2012, când s-au adresat acestui
serviciu 7.265 membri care au economisit 39.149 lei.
Atelierele de croitorie (cu puncte în localitățile Bârlad și Pogana) au deservit în
anul 2013, 1159 membri ce au economisit 2501 lei suportați de Asociație. În anul 2012
au fost deserviți 920 membri, valoarea suportată de asociația noastră fiind de 2.141 lei.
Cabinetul Juridic și-a dovedit eficiența în anul 2012 cu consultații juridice la
730 membri, economisind 57.140 lei, valoare suportată de Casă. Consultațiile juridice
au fost și sunt efectuate de juristul cu care noi avem contract - și anume domnul avocat
Aurel Hobjilă.Membrii Casei beneficiază de servicii juridice absolut GRATUITE.
Cercul de gimnastică ritmică și aerobică: În anul 2013, un număr de 1236
membri au participat la cursuri de gimnastică ritmică și aerobică, valoarea de care au
beneficiat și care a fost suportată de Casă fiind de 22.163 lei.
Nr
crt
1
2
3
4
5

Cabinet
Activitati Sportive
Cabinet Ingrijire Corporala
Cabinet Juridic
Croitorie
Frizerie
TOTAL GENERAL

Nr
beneficiari
1236
458
730
1159
10648
28679
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Valoare Valoare
C.A.R.P
piață
2557,5
24720
6308
14135
57140
13282
15783
37311 113457
162960,5 649664

Beneficiu

Observaţii

22162,5 Gratuit pens.
7827
57140
Gratuit
2501
76146
486703,5

AJUTOARE RAMBURSABILE ŞI NERAMBURSABILE
Ajutoare rambursabile (împrumuturi) acordate în anul 2012
Valoare (lei) 31.352.761, Nr. ajutoare 14.570.

Ajutoare nerambursabile acordate în anul 2012
Valoare (lei) 973.175, Nr. persoane 15.458.
Tip ajutor

Valoare (lei)

Nr. beneficiari

Alimente

23.142

453

Îmbrăcăminte

20.354

629

Tratament Stomatologic

94.606

3.380

Tratament Oftalmologic

39.609

950

Cotă parte tratament

29.442

204

545.754

726

Ajutor deces

Alte tipuri de ajutoare:
Tip ajutor

Valoare (lei)

Nr. beneficiari

24.855

360

Ajutoare împlinirea vârstei de 100 ani

1.300

5

Ajutoare ,,Nunta De Aur”

5.550

111

Ajutoare fidelitate

AJUTOARE DIVERSE
Dorind să venim și mai mult în sprijinul cetățeanului în aceste vremuri grele, să îi
ridicăm moralul și încrederea în viitor, dar și spre a populariza mai eficient politica
asociației noastre – aceea de ajutor reciproc – conducerea unității a hotărât acordarea de
ajutoare nerambursabile persoanelor cu o situație materială dificilă sau a persoanelor
înzestrate din punct de vedere artistic, dar și ca o recompensare a fiecărui membru în
parte.
Cu toate că am afirmat aceasta în nenumărate rânduri, cât și la precedentele
Adunări, ne simțim obligați – datorită lipsei de înțelegere a unor membri – a reafirma
următoarele: conducerea asociației a realizat că datorită situației economice de fapt a
României, fiecare membru al C.A.R.P. “Elena Cuza” Bârlad, trebuie recompensat prin
rotație, indiferent de venituri, astfel încât să poată beneficia de aceste ajutoare și cei care
nu au beneficiat de ele până acum. Ajutoarele nerambursabile s-au acordat în raport de
nivelul fondului cotizant, în cote procentuale stabilite prin planul de măsuri de Consiliul
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Director sau prin hotărâri distincte cu ocazia unor sărbători religioase sau laice. S-a
urmărit ca să nu fie defavorizați acei membri cu un fond cotizant consistent, iar ceilalți
membri să fie determinați a-și mări fondul în cazul în care doresc să obține ajutoare
nerambursabile mai însemnate.
Astfel că s-au acordat la un număr de 15.458 membri, ajutoare în valoare de
973.175 lei, după cum urmează:
Ajutoare prin anchetă socială, care semnifică ajutoare pentru cei defavorizați
financiar, bolnavi, cu diferite handicapuri etc., totalizând 50 de cazuri, cu o valoare de
4.839 lei; deasemenea, pe lângă suma alocată de C.A.R.P. Bârlad, Federația Națională a
Pensionarilor din România a contribuit cu suma de 9000 lei la un număr de 225 de
personae.
Ajutoare cu ocazia sărbătorilor religioase și laice naționale:
- zilelor de 1 şi 8 Martie: 2 ajutoare, în valoare de 900 lei;
- Sărbătorilor Pascale: 4936 ajutoare, în valoare de 119.033 lei;
- 1 iunie (Ziua internațională a copiilor): 63 ajutoare, în valoare de 6300 lei;
- 1 octombrie (Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice), respectiv 8 octombrie
(Ziua C.A.R.P. “Elena Cuza”): 10 ajutoare în valoare de 380 lei;
- “Nunta de Aur”: 111 ajutoare, în valoare de 5550 lei;
- Ziua Armatei (25 Octombrie): 17 ajutoare, în valoare de 800 lei;
- Nașterea Domnului (Crăciunul) și Anul Nou: 1963 ajutoare, în valoare de 92.071.
Ajutoare pentru activități culturale: 5075 ajutoare, în valoare de 71.195 lei,
dintre care 4 spectacole la Teatrul Victor Ion Popa Bârlad, fiind deservitți 1200 membri,
valoarea fiind de 4800 lei.
Ajutoare pentru activități sportive: 360 ajutoare, în valoare de 13.880 lei.
Ajutoare pentru împlinirea vârstei de și peste 100 ani, în număr de 5, suma
fiind de 1300 lei, fericiții membri aniversați fiind: Popoiu Ioniță, Bârlad (100 ani);
Mucenica Natalia, Bârlad (103 ani); Teletin Ștefana, sat Tutova (101 ani); Malanca
Ștefan, Bârlad (100 ani) și Enache Parascheva, Bârlad (100 ani). Vă informăm că între
timp au decedat: Popoiu Ioniță, Mucenica Natalia, Enache Parascheva și Teletin Ștefana
pentru care să ne rugăm ca Dumnezeu să-i ierte.
Ajutoare de fidelitate, totalizând 360 de ajutoare, în valoare de 24.855 lei.
Ajutoare umanitare din sponsorizări (cămăși S.C. Confecții S.A. Bârlad),
totalizând 629 de cămăși, la un număr de 629 membri, în valoare de 20.354 lei.
Ajutoare umanitare (bolnavi HIV centrul “Speranța 2000”, persoane vârstnice
aflate în dificultate și pentru sprijinirea educației tinerilor cu situație materială precară):
453 ajuroate, în valoare de 23.142 lei.
Ajutoare (donații) din partea salariaților C.A.R.P ,,Elena Cuza” Bârlad în
sprijinul a 4 membri nevoiași, însumând suma de 2100 lei.

COLABORĂRI CU AUTORITĂŢILE LOCALE:
Prefectura Judeţului Vaslui, Consiliul Judeţean, Primăria Bârlad, Consiliul local
Bârlad şi Primăriile și Consiliile Locale din comunele cu sucursale, organele de media
locală, Poliția locală.
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COLABORĂRI CU ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE
Asociaţia ,,Myosotis”, Asociaţia ,,România Dreaptă”, Asociaţia ,,Speranţa
copiilor 2000, Techsoup România.

ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
Campania ,,Declaraţia 230” – 2% - 905 persoane, cu o valoare de 25.769;
Campania ,,Ajutaţi-ne să cumpărăm un ecograf”.

Programe în parteneriat
Activităţi culturale în parteneriat cu Casa de cultură a sindicatelor “George
Tutoveanu” Bârlad, Teatrul “V.I. Popa” Bârlad, Muzeul “Vasile Pârvan”, Centrul
Eminescu, Sindicatul Uniunea Pensionarilor Bârlad, Asociația persoanelor vârstnice,
Colegiul Național “Gheorghe Roșca Codreanu”, Şcoala „M. C. Epureanu” nr. 9 Bârlad,
Prefectura județului Vaslui, Protoieria Bârlad, Poliția Bârlad, Cabinet avocatură Boroș
Dumitru, Cabinet avocatură Lulu Fînaru, Tipografia S.C. Irimpex S.R.L., organismele
locale de media, dintre care amintim televiziunile Media Tv și Cony Sat, ziarele
Obiectiv, Monitorul și Vremea Nouă, cât posturile locale de radio etc. cu participarea
unui număr de peste 2500 membri.

ACTIVITĂŢI CULTURAL EDUCATIVE ŞI ARTISTICE:
1. Revista “Viața noastră”
Nu greșim când spunem că cea mai importantă ramură a activității culturale
susținute de către Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Elena Cuza” Bârlad este
reprezentată de revista “Viața noastră”, revistă care apare trimestrial.
Publicația citată a sporit considerabil în calitate, cât și în intindere, devenind
foarte apreciată și căutată de membrii noștri, unii foarte bătrâni și împovărați, care, cu
toate greutățile de deplasare, vin de multe ori la sediul Casei numai spre a primi gratuit
binemeritatul număr al revistei “Viața noastră”.
Revista a devenit, de asemenea, foarte apreciată și pe plan local, și pe plan
național – ea ocupându-și deja un loc de frunte între publicațiile cel puțin regionale și
acestea nu sunt cuvinte goale. Ea a devenit citită și râvnită chiar și de salariații și
membrii a multor alte Case de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din întreaga Românie,
iar unii dintre aceștia a și tinut morțiș a participa la lansările noastre, cu toate că au fost
nevoiți a călători zeci și sute de kilometri pentru acest fapt.
În paginile revistei noastre puteți găsi articole în primul rând despre activitățile
Asociației – căci noi considerăm că transparența în activitățile interprinse de noi este
vitală și că membrii au dreptul și trebuie să știe totul despre drepturile, serviciile,
facilitățile, dar și responsabilitățile și obligațiile care le au față de Asociație și ceilalți
membri.
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Crezul acestei reviste, coordonate ideologic de redactorul Mihai Andrei-Nicolae
reprezintă Apărarea Adevărului, fie el religios, economic, social, istoric și național –
într-un cuvât duhovnicesc-antropologic.
Trebuie cunoscut din început că această revistă nu este opera unui singur om, ci în
spatele ei se află numeroși oameni de valoare, suflete muncitoare și dedicate, dintre care
enumerăm: profesor pensionar Serghei Coloșenco, profesor pensionar Gheorghe
Gherghe, profesor pensionar Nicolae Ghețău; profesor pensionar Maria Marin;
comisarul șef al Poliției Bârlad, Vasile Chelaru; Catinca Popa; colonel (r) Ioan Staș;
domnul Vasile FânaruȘi mulți alții, oameni pe care îi iubim și apreciem, care au
colaborat cu texte specifice pregătirii lor profesionale, precum: învățător pensionar
Rudi Victoria; w; doamna Maria Epure; colonel (r) Pavel Pavelescu; doamna Matei
Aneta; medicul Director de vânzări la Romsound, Marina Prunea din Cluj-Napoca,
care număr de număr colaborează cu noi; medic pensionar Ecaterina Teletin – un
exemplu de voință și dedicare; reflexo-kinetoterapeut Tudorița-Daniela Teodoru, un
om foarte dedicat profesiei sale și oamenilor și către cabinetul căreia pe oricine
îndemnăm; comisar șef Gâlcă Marinel, și alții pe care poate i-am omis și către care ne
cerem scuze, având încredere că nu se vor supăra, deoarece dacă ne cunosc cu adevărat,
știu că noi oricum îi purtăm în inimi.
Dorim totuși a mai adăuga și faptul că sunt numeroși membri simpli care și-au
dorit cu tot dinadinsul a colabora cu noi și de a sprijini revista, dintre care amintim pe
Iftene Cioriciu, Petruș Andrei, Virginia Pugaci, Trofin Maria, Teodoru Ioana, Nicolae
Obreja și mulți, mulți alții.
Specificăm fără ocoliș și fără motive obscure, că revista este publicată cu ajutorul
donatorilor și sponsorilor, iar sufletul acestei reviste și cel care luptă cel mai mult ca
aceasta să reziste, este chiar Președintele Casei, domnul Mihai Nicolaie.
Un fapt inedit este colaborarea revistei noastre cu diferite asociații și publicații
naționale, dintre care amintim:
- Asociația “Ortodoxia Tinerilor”, Galați, prin președinte Claudiu Bălan, care a și
publicat un articol în revista noastră (Participarea la o nuntă sau un botez a ajuns
un lux, nr 13/2013) și care ne-a dat acordul de a publica orice text/fotografie ce
aparține de membrii și semnatarii asociație pe care o conduce;
- Publicația națională “Familia ortodoxă”, București, prin bunăvoința biofizicianului Virgiliu Gheorghe.
În final, prezentăm activitățile culturale care s-au desfășurat în cadrul asociației
noastre, majoritatea realizate din inițiativa Președintului Mihai Nicolaie –chiar dacă nu
toate dintre ele au fost realizate sub egida directă a Redacției “Viața noastră”, dar
acestea având totuși ecou în paginile revistei noastre, după cum urmează:
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2. Simpozioane, conferințe, dialoguri:
 Simpozionul "Personalități ale Unirii Principatelor", dedicat zilei de "24
ianuarie 1859", susținut de către col (r) Ioan staș și profesor Maria Marin,
sâmbătă 19 ianuarie 2013, ora 11.00, în Sala de Conferințe “A.I. Cuza” a
C.A.R.P. Bârlad;
 Conferința “Femeia în percepția societății și civilizației”, manifestare dedicată
Zilei Internaționale a Mamei, susținută de către profesor Gruia Novac și redactor
Mihai Andrei-Nicolae, mircuri, 3 maritie 2013, orele 17:00, în Sala de Conferințe
“A.I. Cuza” a C.A.R.P. Bârlad;
 Simpozionul “Ideea de unitate la români. Contribuția domnitorului A.I.
Cuza la crearea României Moderne” – suținut marți, 19 martie 2013, orele
9:00, de profesor de istorie Maria Marin în Sala de Conferințe “A.I. Cuza” a
C.A.R.P. Bârlad, cu ocazia împlinirii a 193 de ani de la nașterea domnitorului
Alexandru Ioan Cuza;
 Simpozionul “300 de ani de la nașterea cronicarului Miron Costin”, susținut
sâmbătă, 30 martie 2013, orele 9:30, de profesor de istorie Elena Monu, în Sala
de Conferințe “A.I. Cuza” a C.A.R.P. Bârlad;
 EVENIMENT SUSȚINUT: Participarea în ziua de 4 aprilie 2013, orele 15:00, în
cadrul bisericii cu hramul “Sfântul Ilie” Bârlad, la Slujba religioasă dedicată
împlinirii a un an de la primele proteste ale bârlădenilor împotriva
exploatării gazelor de șist prin metoda hidraulică pe teritoriul județului
nostru și a României întregi;
 Lansarea cărții scriitoarei Dorina Stoica, “De Florii în Țara lui Iisus” sub
egida ascoiației noastre și lansarea celui de-al 11-lea număr al revistei
C.A.R.P. Bârlad “Viața noastră”, primul număr pe 2013, dedicat Zilei Mamei,
Floriilor și Sfintelor Paști. Manifestarea a avut loc sâmbătă, 27 aprilie 2013, ora
11.00, în Sala de Conferințe “A.I. Cuza” a C.A.R.P. Bârlad și a fost suținută de
profesorul Serghei Coloșenco și redactorul Andrei-Nicolae Mihai;
 Conferința “Carol I și Independența”, susținut vineri, 10 mai 2013, orele
11:00, , de profesor de istorie Maria Marin, în Sala de Conferințe “A.I. Cuza” a
C.A.R.P. Bârlad;
 Marșul de protest împotriva exploatării gazelor de șist prin metoda
hidraulică pe teritoriul județului nostru și a României întregi, la data de 27
mai 2013, pe platoul de la intrarea în Grădina Publică Bârlad;
 Simpozionul “Alecsandri și Eminescu aproape de Bârlad”, susținut sâmbătă,
15 iunie 2013, orele 11:00, de profesorii Mihaela Ghețău și Alina Coman, în Sala
de Conferințe “A.I. Cuza” a C.A.R.P. Bârlad;
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 Recital de poezie cu ocazia Zilei Limbii Române, susținut de poetul Dumitru
Olaru, în data de 31 august 2013, orele 10:00, în Sala de Conferințe “A.I. Cuza” a
C.A.R.P. Bârlad;


Acțiunea “Prevenirea înșelăciunilor față de persoanele vârstnice prin
simularea accidentelor de circulație”, organizată în parteneriat cu Inspectoratul
de Poliție a județului Vaslui (I.P.J.) și Poliția municipiului Bârlad, ce a avut loc
luni, 30 septembrie 2013, orele 13:40, în Sala de Conferințe “A.I. Cuza” a
C.A.R.P. Bârlad, fiind susținută de Comisar șef Macovei Nelu și Agent șef
municipal Pascal;

 Conferința “Pe aici nu se trece!”, suținută joi, 24 octombrie 2013, orele 10:00,
de profesor de istorie Maria Marin în Sala de Conferințe “A.I. Cuza” a C.A.R.P.
Bârlad, cu ocazia Zilei Armatei Române;
 Inaugurarea și sfințirea noului sediului Sucursalei C.A.R. a Pensionarilor
Ciocani, Sâmbătă, 26 octombrie 2013, orele 13:00, prilej cu care s-a realizat și o
ceremonie aniversară a familiilor membre CARP din comunele Ciocani, Ivești,
Coroiești, Șuletea și Bogdănești care și-au serbează în anul 2013 Nunta de aur; o
manifestare de suflet, cu ocazia căreia au fost sărbătorite 20 de familii într-un
mediu de înaltă ținută duhovnicească;
 Simpozionul “George Tutoveanu, poetul albastrului”, manifestarea, prilejuită
de împlinirea a 141 ani de la nașterea poetului și omului de cultură George
Tutoveanu, ce a avut loc miercuri, 20 noiembrie 2013, orele 10:00, în Sala de
Conferințe “A.I. Cuza” a C.A.R.P. Bârlad și a fost susținută de profesor de limba
și literatura română Lucia Munteanu;
 EVENIMENT SUSȚINUT: “Televiziunea și internetul – prietenii sau stăpânii
noștri”, conferință ce a avut loc în ziua de 27 noiembrie 2013, orele 18:00, la
Casa de Cultură a Sindicatelor “George Tutoveanu” Bârlad și a fost susținută de
bioficicianul Virgiliu Gheorghe, care a prezentat un expozeu despre transormările
suferite de omul contemporan în interacțiunea sa cu tehnologia informațională.
Evenimentul a fost organizat de Parohia “Învierea Domnului și Sfânta Ecaterina
Bârlad”;
 Conferința “Prin jertfă s-a înfăptuit România Mare”, suținută Vineri, 29
noiembrie 2013, orele 10:00, de profesor de istorie Maria Marin, în Sala de
Conferințe “A.I. Cuza” a C.A.R.P. Bârlad, cu ocazia Zilei Naționale a românilor.

3. Spectacole, manifestări artistice:
 Spectacolul ,,Tinere vlăstare”, organizat în ziua de 26 mai 2013 la Sala Casei de
Cultură ,,George Tutoveanu” Bârlad cu ocazia Zilei Internaţionale a Copiilor,
spectacol special, plin de gingășie și surprize delicate, cu participarea: formației
de mandolină “Doina Similei” (Sc. Al. Vlahuță); formației de dansuri populare
“Micii răzeși” (Pogonești); formației de dans “Magic” (Grădinița nr. 13);
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ansamblului folcloric “Alunelul” al școlii gimnaziale Gara Banca; grupei de
teatru a Colegiului Național “G.R. Codreanu”; formației de muzică folk “Ecoul” a
Colegiului Național “G.R. Codreanu” cât și a multor alte tinere talente, copii sau
nepoți ai membrilor sau salariaților CARP Bârlad;
 Ceremonia aniversară a familiilor membre C.AR.P. comunele Iana, Pogana,
Puiești și Voinești, la data de 21 iulie 2013 – cu ocazia inagurării sediului
Sucursalei din comuna Puiești, județul Vaslui și a comemorării a 131 de ani de la
nașterea compozitorului, dirijorului și folcloristului Gheorghe Cucu; Asociația
noastră a sărbătorit 15 familii, cărora li s-a dedicat spectacolul extraordinar
închinat în memoria fiului locului, folcloristul Gheorghe Cucu și dedicat tuturor
familiilor care își sărbătoresc Nunta de aur. Spectacolul a fost susținut de: Corul
bisericesc “Gheorghe Cucu” al Protoieriei Bârlad;Formația de mandoline “Doina
Similei” din comuna Alexandru Vlahuță; Ansamblul folcloric “Răzeșii” din
Pogonești; Grupul vocal “Busuioc moldovenesc” al pensionarilor Vaslui; Solista
vocală Zaharia Paula; solistul vocal Alexandru Jula.
În prealabil a avut loc o frumoasă și deosebită slujbă religioasă, la care au
participat mai bine de 15 preoți slujitori, iar familiilor sărbătorite de Asociația
noastră (în parteneriat cu primăriile Iana, Pogana, Puiești și Voinești) li s-au
oferit: câte o diplomă, un buchet de flori și un ajutor nerambursabil în valoare de
50 lei.
 În parteneriat cu Consiliul Local Bârlad, familiile din mediul urban au fost
sărbătorite în cadrul unei petreceri cu ocazia Zilei Internaționale a
Persoanelor Vârstnice și a celei de-a 59-a aniversare a Casei, pe data de 3
octombrie la Centru de Afaceri Tutova, în parteneriat cu Sindicatul Liber al
Pensionarilor și Primăria Bârlad. Acestora li s-au oferit – pe lângă masa festivă –
și diplome, flori și ajutoare nerambursabile de câte 50 de lei/familie. La
organizarea acestei petreceri au fost prezenti și invitați de marcă, cum ar fi
formația folclorică Frații Răuț, care au încântat prin talentul lor artistic familiile
sărbătorite.
 Spectacolul ”Toamna amintirilor”, organizat cu ocazia Zilei Internaționale a
Persoanelor Vârstnice și a celei de-a 59-a aniversare a Casei, sâmbătă, 5
octombrie 2013, la Casa de Cultură a Sindicatelor “George Tutoveanu” Bârlad.
Spectacolul a înmănuncheat un buchet sensibil de frunze tomnatice în culori vii,
pline de cântec, poezie și speranță: mângâieri pentru sufletele bătrâne. Dintre
participanți amintim: grupul folcloric “Răzeșii” Pogonești; solista Zbârcea Elena
Isabela; folkistul Tufă Dragoș; ansamblul de dansuri “Hora”; rapsodul popular
Huțanu Natalia din Popeni; Ansamblul de cimpoieri “Floricica” din Perieni;
Corul “Crizantema”, C.A.R.P. Bârlad;
 Spectacolul “Visând la dansul fulgilor de nea”, cu participarea extraordinară a
solistului vocal George Forcos Palade, ce a avut loc Sâmbătă, 14 decembrie, la
Teatrul Victor Ion Popa, Bârlad. Dintre participanți amintim: corul “Crizantema”
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al C.A.R.P. “Elena Cuza” Bârlad, grupul vocal al Clubului Oliver, grupul
“Voioșii”, Fedești, Com. Șuletea; Pruteanu Valerica; solista vocală Elena-Isabela
Zbârcea; rapsodul popular “Huțanu Natalia” Popeni; grupul folcloric “Rapsozii
Pogoneștilor”; Aneta Matei; grupul coral “Sfinții Împărați Constantin Și Elena”
Perieni; solistul folk Tufă Dragoș; solist vocal Chelaru Diana; corul “Axios” Al
Cântăreților Protopopiatului Bârlad; grupul Folcloric “Rapsozii Iveștilor”.
 Concertul “Din lumina unui Crăciun”, susținut de solistul vocal Fuego, la
Casa de Cultură a Sindicatelor “George Tutoveanu” Bârlad în data de 11
decembrie 2013, orele 19:00.

4. Activități sportive:
 Cupa mărțișorului la șah, cros și tenis de masă, martie 2013;
 Competițiile de șah, cros și tenis de masă “Tinere vlăstare”, adresate copiilor
cu ocazia zilei de 1 iunie, ce au avut loc în luna mai 2013;
 Competițiile de șah, cros și tenis de masă cu ocazia “Zilei Internaționale a
Persoanelor Vârstnice” și a celei de-a 59-a aniversare a Casei, septembrieoctombrie 2013;
 Crosul “Hai cu noi pe pista sănătății” oraganizat cu ocazia Zilei Naționale a
României; la cros a putut participa în afara membrilor C.A.R.P. și ai Sindicatului
Liber al Pensionarilor, orice alt iubitor al mișcării. Startul a avut loc la Foișorul
din Grădina Publică.
Acțiunea s-a organizat și în scop caritabil, deoarece sponsorii au donat bani
pentru fiecare km alergat de fiecare concurent în parte, bani ce vor fi direcționați
către achiziționarea unui ecograf de ultimă generație;
 Concursul de șah și tenis de masă organizat cu ocazia Zilei Naționale a
României, noiembrie 2013;
 Competiția pentru copii la șah și tenis de masă, cu ocazia Sărbătorilor
Crăciunului, decembrie 2013.
Dumnezeu să ne ajute să avem în acest an cel puțin cât am realizat în anul 2012.
Preşedinte C.A.R.P. “Elena Cuza” Bârlad,
Magistrat pensionar MIHAI NICOLAIE
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PERSOANE DE BUNĂ CREDINȚĂ CARE CONTRIBUIT ÎN
ANUL 2013 LA PROTECȚIA SOCIALĂ A MEMBRILOR
ASOCIAȚIEI NOASTRE
Ca și în anii anteriori 2013, nu a dus, din fericire, lipsă de persoane inimoase și
sensibile la nevoile aproapelui, acestea fiind în număr de 10.165, dintre care 10.025 sunt
aceia care s-au implicat activ în campania “Ajutați-ne să cumpărăm un ecograf”. Suma
totală strânsă a fost 392.002,94 lei.
Ne simțim obligați să amintim și de importanta contribuție cu 2% din impozitul
pe salariu a 1023 cetățeni, valoarea acesteia fiind de 28.895 lei, bani strânși în
perioada 1 iunie 2012 – 31 mai 2013.
Deasemenea, nu putem pierde din vedere nici prețiosul ajutor al voluntarilor
noștri, care s-au implicat trup și suflet la emanciparea culturală și socială a membrilor
Casei noastre și nu numai. Nu trebuie să îi uităm și ne simțim datori a le mulțumi și
tuturor voluntarilor noștri care s-au implicat cu profund patriotism, dedicare și mai ales
curaj mișcării împotriva extragerii gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice,
metodă care – după cum bine știm – pune în pericol siguranța națională.
Le mulțumim tuturor voluntarilor, donatorilor noștri și oricui ne-a sprijin cumva,
și le purtăm adâncă recunoștință și le dorim ca Dumnezeu și Maica Domnului să le
răsplătescă înmiit.
Nr crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Sponsor/Donator
MICROSOFT prin programul Techsoup
S.C. HOFIGAL EXPORT IMPORT S.A.
2% din impozitul pe venit
S.C. CONFECTII S.A.
I.I. ROMAŞC C. ALEXANDRU
Campania “Ajutați-ne să cumpărăm un ecograf” (10.025 persoane)
S.C. DACIA PLANT S.R.L.
Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania
S.C. SOIAPRODUKT S.R.L.
S.C. FARES TRADING S.R.L.
S.C. OTED GRUP S.A.
S.C. LIKOMAR COMPROD S.R.L.
S.C. COZELVIMON S.R.L.
S.C. TRITON S.R.L.
S.C. SANO VITA S.R.L.
S.C. ECHO PLUS S.R.L.
S.C. MEDICER BIOS S.R.L.
S.C. APCOST S.R.L.
S.C. PONTICA INVESTMENT S.R.L.
S.C. BIONATIV S.R.L.
S.C. F 64 STUDIO S.R.L.
S.C. ANTURIUM PRODUCŢIE COMERŢ S.R.L.
S.C. ALICE&CRISTI FARM S.R.L.
S.C. GELIMAN S.R.L.
S.C. MARALCOM S.R.L.
S.C. OVISIM COMERCIAL S.R.L.
S.C. DEPAL S.R.L.
S.C. SERMETO S.R.L.
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Suma
173480,58
36100,07
28894,92
27361,00
14523,38
12427,00
11111,93
9000,00
6813,27
5738,94
4491,04
4447,76
3616,32
3000,11
2911,65
2566,80
2560,00
2499,84
2337,20
2018,81
1430,08
1405,17
1077,66
1056,48
861,27
755,90
712,22
645,03

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

S.C. BAMBUS S.R.L.
S.C. GREEN POWER DISTRIBUTION S.R.L.
S.C. PROVITA NUTRITION S.R.L.
S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.
S.C. OŢET-PROD SIMILA S.R.L.
S.C. METRO CASH&CARRY S.R.L.
S.C. BERLIN S.R.L.
S.C. COSMOTE ROMÂNIA S.R.L.
S.C. Gamisoft
S.C. VERBO INTERNATIONAL S.R.L.
S.C. DIC AUTO S.R.L.
S.C. QUBITS S.R.L.
S.C. DAMAR GENERAL TRADING S.R.L.
S.C. TEAM PLAYR BUSINESS S.R.L.
S.C. COMPACTUS GRIMS S.R.L.
S.C. ALGO S.R.L.
SC Electoinst Scînteie
S.C. VIPP FASHION S.R.L.
I.I. CAVALERU N. MARIA
S.C. VEGIS S.R.L.
S.C. LIBRARUL TAU S.R.L.
S.C. ZOLDVADASZ INTERNAŢIONAL S.R.L.
Romasc Nelu - Voinesti
Dima Dumitru
Mihai Nicolaie
Dobrin Fanica
Rîpan Adriana
Fitcal Mircea
Hriscu Vlad
Cozma Cristian
Hriscu Cristina
Rădescu Liviu
Mihai Lenuţa
Fitcal Silvia
Stoica Dorina
Arama Alexandra
Pruteanu Liliana
Talpa Milica
Talpa Aurica
Ripan Rodica
Micu Eugen
Nechita Ioan
Muntianu Maria
Bostaca Mihaela
Budeanu Gheorghe
Roşca Valentin
Dobrin Ion
Staş Ioan
Goraş Cezar
Marin Maria
Chihaia Gheorghe
Ilie Petru
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633,54
562,21
550,22
460,88
393,32
391,70
303,01
229,80
200,00
155,22
152,30
100,01
77,00
71,82
56,00
52,39
52,00
50,00
43,90
24,15
23,54
17,50
4500
1150
860
600
600
550
550
500
500
500
416
400
370
350
350
350
350
310
300
300
257
255
250
250
250
250
250
250
250
250

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

Rîpan Sorin
Gherasim Luca
Apostol Grigoriţă
Iacob Teodor
Mihai Andrei
Chelaru Daniela
Chelaru Victoraş
Potîrniche Daniela
Potîrniche Virgil
Siberescu Tincuta
Comănescu Claudia
Filip Stelian
Munteanu Luminita
Petrea Claudiu
Rancu Liviu
Tanase Veruta
Teodoru Dana
Enache Roxana
Codreanu Tatiana
Gifu Maricel
Pavel Livia
Pislaru Camelia
Gavrilă Mariana
Cernat Romică
Ciobîcă Paraschiva
Burghelea Lucica
Rîpan Rodica
Grigoras Florin
Chituta Frosica
Clisu Cristian
Coman Maricica
Cozma Ingrid
Croitoru Corneliu
Macsim Gabriela
Nenita Andreea
Nenita Sorin
Roibu Veronica
Siberescu Viorel
Tudorascu Paula
Ţurcanu Gina
Avarvari George
Boros Dumitru
Totolici Ionut
Capraru Viorel
Creangă Ion
Florea Maria
Năstase Traian
Torcescu Ştefan
Bădrăgan Ioan
Iftimie Lenuta
Iftimie Virginiea
Iorgu Mihaela

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
210
200
200
200
200
200
200
200
150
150
150
150
130
120
115
110
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
90
70
60
50
50
50
50
50
20
20
20
20
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142

Huştiu Mariana
Bagu Laura
Neniţa Andreea
Petrea Virginica
Tufaru Mihaela
Bizim Anica
Neagu Dorel
Prisecaru Victoria
Turcanu Lenuta
Chiriac Mitrita

15
15
10
10
10
10
10
10
8
7

TOTAL:

392.002,94
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STADIUL NEGOCIERILOR DINTRE ASOCIAȚIA C.A.R.P. “ELENA CUZA”
BÂRLAD ȘI CONSILIUL LOCAL PENTRU RECUPERAREA INVESTIȚIEI ÎN
CONSTRUIREA CENTRULUI REZIDENȚIAL DE ASISTENȚĂ ȘI ÎNGRIJIRE A
PERSOANELOR VÂRSTNICE
La Adunarea Generală din 23 februarie 2013, domnul consilierul Filip Stelian a prezentat
Raportul privind stadiul negocierilor dintre asociația noastră și Consiliul local al municipiului Bârlad,
raport aprobat prin Hotărârea nr.4 a Adunării Generale din 2013, în vederea recuperării sumelor de
bani investiți de Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Elena Cuza” Bârlad în construirea Centrului
Rezidențial de Asistență și Îngrijire a Persoanelor Vârstnice.
Vă reamintim că prin Hotărârea nr.2 din data de 29 aprilie 2011 a C.A.R.P. “Elena
Cuza”Barlad, prin care s-a denunțat atât Protocolul de colaborare nr. 9741/23.12.2002 încheiat între
C.A.R.P. Bârlad și Direcția Generală de Muncă și Protecție Vaslui, cât și Protocolul nr. 2/23.07.2003
încheiat între Consiliul Local al municipiului Bârlad și C.A.R.P. Bârlad, a hotărât încetarea
cofinanțării la obiectivul Centrul Rezidențial de Asistență și Îngrijire a Persoanelor Vârstnice și
recuperarea sumelor investite cu dobânzile aferente și plata de daune cominatorii, hotărâre pe care am
comunicat-o Primarului municipiului Barlad, precum și Consiliului Municipal.
Așa cum rezultă din raportul prezentat Adunării Generale din data de 29.04.2012, comisia
noastră de negocieri, formată din Avocat Suditu Rozica, profesor Gherghe Gheorghe și consilier Filip
Stelian, a depus diligențe în rezolvarea pe cale amiabilă a acestui litigiu patrimonial.
“În permanenţă - așa cum rezultă din raportul din 2012 - membrii comisiei de negociere a
C.A.R. a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad au susţinut necesitatea efectuării unui schimb de teren
pentru terenul aferent Obiectivului Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Îngrijire a Persoanelor
Vârstnice Bârlad şi restituirea sumei investite pentru realizarea acestui obiectiv cu dobânzile aferente
până la plata integrală precum şi daune cominatorii.
La ledința de negociere din data de 15.10.2012, reprezentanţii C.A.R. a Pensionarilor „Elena
Cuza” Bârlad au propus vânzarea imobilului construcţie şi terenului, şi restituirea de catre Consililul
local a sumelor investite de asociația de pensionari. S-a motivat de către reprezentanții Primăriei că
imobilul nu poate fi înstrăinat ca urmare a faptului ca este necesar să-şi păstreze destinaţia timp de 10
ani de la terminarea lucrărilor; de comun acord s-a ajuns la concluzia că este necesar să se formuleze
o propunere Ministerului Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale în vederea preluării acestui obiectiv şi
a remiterii contravalorii acestuia către Consiliul Local Bârlad şi C.A.R. a Pensionarilor „Elena
Cuza” Bârlad, iar în situaţia în care propunerea va fi refuzată, singura soluţie va fi folosirea unei
acţiuni în justiţie. Totodată s-a propus sistarea lucrărilor şi luarea măsurilor de conservare până la
soluţionarea litigiului.
Ulterior acestor negocieri, la începutul lunii februarie 2013, în urma unei şedinţe de
colaborare, Primarul Municipiului Bârlad a propus Preşedintelui şi Consilierului Fitcal Mircea ca
pentru terenul aferent construcţiei să se ofere în schimb o construcţie centrala termică dezafectată şi
terenul aferent în suprafaţă de 350 m.p., situate în Bârlad, str. N. Tonitza, zona Sala Sporturilor,
precum şi un teren de 1700 m.p. din domeniul privat al Primăriei Municipiului Bârlad, situat în
municipiul Bârlad.
Pentru terenul aferent construcţiei Centrul Rezidenţial de Asistenţă şi Îngrijire a Persoanelor
Vârstnice Bârlad, Consiliul Local al Municipiului Bărlad, prin Instituţia Primarului, a apreciat
valoarea unui metru pătrat la preţul de 20 euro m.p.
Preţul terenului oferit în schimb în intravilan, pe care se află amplasată centrala termică
dezafectată, propus de către Consiliul Local Municipal Bârlad este de 40 euro/m.p., iar preţul pentru
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1 m.p. de construcţie de 300 euro, precizându-se că acea centrală are o suprafaţă de 350 m.p.
construcţie.
În aceste condiţii, întrucât din studiul pieţii imobiliare a municipiului Bârlad au rezultat
diferenţe mari între preţul propus de către Consiliul Local Bârlad şi cel practicat pe piaţa imobiliară,
considerăm că este absolut necesar să se efectueze o expertiză extrajudiciară, pentru a se stabili preţul
real de circulaţie pentru un metru pătrat de teren şi construcţie.
Este necesar să se stabilească preţul real de circulaţie atât pentru terenul aferent construcţiei
Centrului Rezidenţial de Asistenţă şi Îngrijire a Persoanelor Vârstnice Bârlad, cât şi pentru terenurile
şi construcţia oferite în schimb.”
Totodată, s-a considerat oportun ca în contractul de schimb să fie înserată clauza prin care să se
stabilească suma pe care Consiliul Local Bârlad trebuie să o achite C.A.R. a Pensionarilor „Elena
Cuza” Bârlad pentru investiţia efectuată până în prezent în Obiectivul Centrului Rezidenţial de
Asistenţă şi Îngrijire a Persoanelor Vârstnice Bârlad, precum şi termenul în care se va face plata, cât şi
diligenţele pe care trebuie să le depună pentru realizarea propunerilor de la ultimele runde de
negocieri.
În anul 2013, așa cum s-a convenit la Adunarea Generală de la Slănic Moldova, cu acordul
părților, inițial s-a efectuat un raport de evaluare de către expertul judiciar în construcții inginer Anton
Costel, care a avut în vedere următoarele obiective:
-

Stabilirea valorii de circulație a “Imobilului Punct termic”, situat înmunicipiul Bârlad, str.
Nicolae Tonitza, nr.9, județul Vaslui, aparținând Primăriei Municipiului Bârlad;

-

Stabilirea valorii estimative a “Imobilului teren” cu număr cadastral 1707, situat în strada
Tinereții, nr.11, localitatea Bârlad, județul Vaslui.

Expertul, în Raportul de evaluare nr. 1 din luna martie 2013, pe care l-am înaintat Consiliului
Local al Municipiului Bârlad, a concluzionat că în urma aplicării metodologiei de evaluare, opinia
acestuia referitoare la valoarea de piață a proprietății imobiliare evaluate la data de 31.12.2012 este:
1. “Punct termic” situat în Municipiul Bârlad, str. N. Tonitza nr. 9, județul Vaslui cu o suprafață
de construită de 338,94 m.p. , valoare 91.220 lei și teren aferent de 370 m.p. cu o valoare de
168.420 lei, valoare totală de 259.640 lei.
2. Teren situat în municipiul Bârlad, str. Tinereții, nr.11, județul Vaslui cu o suprafață de 2717.09
m.p. cu o valoare de 440.680 lei.
Consiliul Local Bârlad, prin reprezentantul său, în persoana Primarului municipiului Bârlad, nu
a fost de acord cu acest Raport, motiv pentru care la data de 5 aprilie 2013 la ora 10.00 a avut loc o
întâlnire de negocieri a celor două comisii (Consiliul Local fiind reprezentat de profesor Bunea Marin,
Director economic Ciobanu Constantin, consilier juridic Voinea Ancuța Magdalena și consilierul local
Motrea Georgică, iar asociația noastră fiind reprezentată de avocat Suditu Rozica, consilier inginer
Filip Stelian și inginer Gherasim Luca).
S-a convenit să se efectueze o nouă expertiză, după ce Primarul, prin membrii comisiei
Consiliului Local a prezentat comisiei noastre un Raport de evaluare al expertului judiciar Gîță Vasile
din data de 5 septembrie 2011, raport nerealist din punctul nostru de vedere avantajând Primăria
Municipiului Bârlad, nerespectând prevederile legale în materie cu privire la efectuarea unei expertize
extrajudiciare, respectiv realizarea acesteia pe baza standardelor internaționale, recomandările și
metodologia de lucru recomandate de către ANEVAR.
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Pentru obiectivitate părțile au convenit ca expertiza să fie efectuată de către un expert judiciar
din Iași, de pe lângă Curtea de Apel Iași, costurile expertizei urmând a fi suportate de către Primăria
Bârlad; s-a stabilit ca expertul din Iași să ia cunoștință de conținutul celor două Rapoarte de evaluare.
Urma ca cei doi evaluatori, respectiv expert judiciar Gîță Vasile și Anton Costel, să se
întâlnească cu expertul din Iași.
După ședința din 5 aprilie 2013, din informațiile noastre, Primăria Municipiului Bârlad,
respectiv Primarul, nu a dat curs unei asemenea înțelegeri, motivat de costul expetizei de peste 450
milioane rol.
Mai mult decât atât, la data de 18.10.2013, sub număr 1260/G/2011 s-a înregistrat adresa fără
număr din data de 15.10.2013 a Primarului municipiului Bârlad cu următorul conținut:
“În cadrul procedurii de conciliere, pe care instituția noastră a declanșat-o de mai bine de 2 ani
de zile cu privire la finalizarea proiectului Centrul Rezidențal de Asistență și Îngrijire a Persoanelor
Vârstnice și soluții pentru darea în folosință a imobilului după încheierea lucrărilor, vă propunem, ca și
ultimă soluție, achiziționarea terenului, proprietatea dumneavoastră, aferent obiectivului mai sus
menționat.
Oferta noastră reprezintă prețul inițial de achiziționare a terenului actualizat cu rata inflației.
În vederea că, instituția noastră a încercat, în mai multe rânduri, concilierea acestui litigiu, în
sensul continuării colaborării dintre cele două instituții și efectuarea demersurilor în vederea finalizării
proiectului Centrul Rezidențal de Asistență și Îngrijire a Persoanelor Vârstnice, căutând, totodată și
soluții pentru exploatarea imobilului după încheierea lucrărilor.
Din păcate, demersurile noastre au rămas fără nici un rezultat, instituția dvs. refuzând, în mod
sistematic să rămână partener în proiectul “Centrul Rezidențial de Asistență și Îngrijire a Persoanelor
Vârstnice” declinând orice ofertă a instituției noastre. În situația în care, în termen de 30 de zile, nu
veți da curs ofertei noastre ne vedem nevoiți să ne adresăm instanțelor de judecată în vederea
soluționării litigiului și a finalizării proiectului Centrul Rezidențal de Asistență și Îngrijire a
Persoanelor Vârstnice. ”
Am considerat că Primarul municipiului Barlad, în adresa înaintată asociației noastre nu a făcut
trimitere la o Hotărâre a Consiliului Local care să îl mandateze și/ sau să fi propus soluții pentru
litigiul în speță, motiv pentru care la data de 14.11.2013 sub nr.1260/G/2011, am trimis următorul
răspuns Primăriei municipiului Bârlad, personal domnului Primar inginer Constantin Constantinescu,
pe care îl reproducem, spre a fi adus la cunoștința delegaților Adunării Generale:
“Nr. 1260/G/2011

14 noiembrie 2013

CĂTRE PRIMARIA MUNICIPIULUI BÂRLAD,
Domnului Primar Inginer Constantin Constantinescu,
Vă facem cunoscut că la data de 18 octombrie 2013, sub nr. 1260/G/2011 s-a înregistrat la
această Asociație adresa dumneavoastră, fără număr, din 15 octombrie 2013, prin care propuneți să
procedăm la vânzarea către dumneavoastră a terenului aferent obiectivului Centru Rezidențial de
Asistență și Ingrijire a Persoanelor Vârstnice.
Urmarea adresei dumneavoastră, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. 2 din Constituția
României raportat la alin.2 din O.G. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a
petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, în termenul prevăzut de art. 8
din O.G. 27/2002 alin.1 și 2, vă informăm că v-am adus la cunostință în repetate rânduri că Adunarea
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Generală din data de 29 aprilie 2011 a C.A.R.P. “Elena Cuza”Barlad, prin Hotararea nr. 2 din data de
29 aprilie 2011, prin care s-a denunțat atât Protocolul de colaborare nr. 9741/23.12.2002 încheiat
între C.A.R.P. Bârlad și Direcția Generală de Muncă șii Protecție Vaslui, cât și Protocolul nr.
2/23.07.2003 încheiat între Consiliul Local al municipiului Bârlad și C.A.R.P. Bârlad, a hotărât
încetarea cofinanțării la obiectivul Centrul Rezidențial de Asistență și Ingrijire a Persoanelor Vârstnice
și recuperarea sumelor investite cu dobânzile aferente și plata de daune cominatorii, hotărâre pe care vam comunicat-o.
La fiecare întâlnire, pentru a rezolva pe cale amiabilă diferendul dintre noi, am afirmat că nu
putem să încălcăm Hotararea Adunarii Generale și că solicităm să ne achitați sumele de bani investite
de noi în construcția acestui obiectiv.
În prezent, propuneți să vă vindem terenul aferent construcției, însă nu faceți nici o precizare
cu privire la cererea noastră de a ne restitui sumele de bani de peste 17 miliarde lei vechi investite în
acest obiectiv.
Putem discuta problema dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcției în
condițiile în care sunteți de acord să ne restituiți suma datorată și pentru care cu multă răbdare și
înțelegere am purtat negocierile anterioare.
Vă atenționăm că sumele de bani datorate se măresc pe zi ce trece și numai dumneavoastră
sunteți în culpă pentru refuzul de a achita debitul datorat.
Solicităm să puneți în discuția Consiliului Local acest răspuns la adresa dumneavoastră,
fără număr, întrucât avem convingerea că există soluții pe care și dumneavoastră ni le-ați
enunțat, dar pe care fară nici o explicație le-ați abandonat.
După cum observați noi am făcut trimitere la Hotărârea Adunării Generale din 29 aprilie 2011,
care este decizia organului nostru de conducere colectivă, decizie care trebuie respectată de către
Consiliul Director și membrii acestuia.
Precizăm că la Adunarea Generală din 29 februarie 2011 au fost prezenți un număr de 355
delegați reprezentând un număr de 26227 membri.
În adresa dumneavoastră nu ați făcut trimitere la o Hotărâre a Consiliului Local care să
vă mandateze și/ sau să fi propus soluții pentru litigiul în speță.
În legătură cu oferta dumneavoastră ne exprimăm mai multe puncte de vedere.
1.
Oferta dumneavoastră nu are în spate o hotărâre a Consiliului Local Bârlad, pentru că
dacă ar fi fost făcută în temeiul unei hotărâri a Consiliului Local ați fi făcut trimitere la ea.
În această situație oferta făcută de dumneavoastră nu are putere și constistență.
2.
Nu putem accepta oferta “prețul inițial de achiziționatre al terenului actualizat cu rata
inflației” pentru că:
a. Legislația în materie nu permite acest lucru;
b. Practica judiciară pe orizontală (toate instanțele) și pe verticală (de la Judecătorie și până la
Înalta Curte de Casație și Justiție) ia în calcul valoarea imobilului la prețul actual de
circulație stabilit în urma unei expertize de specialitate;
c. Hotărîrea nr.4 din 23 februarie 2013 a Adunării Generale a C.A.R.P. Bârlad, cu votul a 59 de
delegați pentru, zero împotrivă, zero abțineri, a hotărât că pentru stabilirea prețului real de
circulație al terenului să se efectueze o expertiză legală de specialitate; norma de reprezentare
la Adunarea Generală din 2013, conform art.12 alin.2 pct. a din Statutul CARP, aprobat prin
Încheierea Judecătoriei Bârlad la data de 22 mai 2012, era de 1 delegat la 500 de membri,
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numărul total al membrilor la data de 31 decembrie 2012 fiind de 31088 membri, deci aceștia
putând fi reprezentați de 62 membri delegați.
d. Noi nu ne putem abate de la Hotărârea nr.4/23 februarie 2013 a Adunării Generale.
3.
Oferta dumneavoastră trebuie să fie făcută în acord cu Hotărârea nr.4/23 februarie 2013
a Adunării Generale, pe care v-am comunicat-o, precum și cu Hotărârea Consiliului Local Bârlad, dacă
există, în legătură cu acest litigiu.
În aceste condiții oferta dumneavoastră este o ofertă care ne prejudiciază pe noi și pe cei
aproximativ 31 de mii de membri pe care-i reprezentăm.
În legătură cu informarea dumneavoastră prin care arătați că veți fi nevoiți să vă adresați
Justiției, în cazul în care nu dăm curs ofertei dumneavoastre, arătăm că trebuie să aveți în
vedere următoarele:
a) Să nu pierdeți din vedere că dreptul nostru de proprietate este “sfânt” și “inviolabil”, garantat
și apărat de Constituție și legislația în vigoare;
b) Proprietarul terenului, conform legislației în materie, este întotdeauna mai puternic decât cel
care face investiție pe teren;
c) Nu se poate reține culpa noastră în denuțarea Protocolului; dumneavoastră, ca parte în Protocol,
nu v-ați respectat obligația de cofinanțare și, pe cale de consecință, nu ați respectat Hotărârea
Consiliului Local Bârlad nr. 21 din 27.01.2005, prin care erați obligați să finanțați obiectivul
cu suma totală de 29,8 miliarde rol. Această culpă va cântări foarte mult în eventualitatea unui
litigiu în Instanță;
d) Avem și noi același drept ca și dumneavoastră, să ne adresăm instanțelor de judecată, indiferent
de natura lor.
Prin toate demersurile pe care le-am făcut pănă în prezent, având dovezi scrise în acest sens,
ne-am arătat toată disponibilitatea pentru rezolvarea litigiului pe cale amiabilă și nutrim speranța
realizării unor negocieri directe, bazate pe încredere și reciprocitate, amiabile, fără a recurge la
instanțele civile sau penale.
Acest răspuns îl vom comunica și Consiliului Local Bârlad, în număr de 21 de exemplare cu
scrisoare recomandată și confirmare de primire, respectiv câte un exemplar pentru fiecare consilier în
parte. CONSILIUL DIRECTOR…”
Răspunsul asociației, precum și o xerocopie după adresa FN a Primăriei Municipiului Bârlad,
le-am înaintat fiecărui membru al Consiliului Local Bârlad spre luare la cunoștință, întrucât am
considerat că membrii acestui Consiliu nu cunosc situația exactă a negocierilor.
Din punctul nostru de vedere considerăm că Primăria municipiului Bârlad tergiversează
lucrările în negocieri, aducând prejudicii grave membrilor Asociație Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor “Elena Cuza” Bârlad.
Vom încerca în continuare pe cale amiabilă să rezolvăm acest litigiu, dar nu cu Primarul
municipiului Bârlad, ci cu membrii Consiliului Local. Ne-am arătat toată disponibilitatea pentru
rezolvarea litigiului pe cale amiabilă și nutrim speranța realizării unor negocieri directe, bazate pe
încredere și reciprocitate, amiabile, fără a recurge la instanțele civile sau penale.
Rămâne în sarcina noastră și a reprezentanților celor peste 31000 de membri să depunem toate
diligențele în recuperarea celor peste 17 miliarde rol.
Rugăm Consiliul Local Bârlad să nu se piardă din vedere că dreptul nostru de proprietate este
“sfânt” și “inviolabil”, garantat și apărat de Constituție și legislația în vigoare și că proprietarul
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terenului, conform legislației în materie, în speță asociația noastră formată din 31.512 membri, este
întotdeauna mai puternic decât cel care face investiție pe teren.
Toată disponibilitatea pentru rezolvarea litigiului pe cale amiabilă este dovedita de Raportul de
evaluare judiciară în construcții întocmit de expertul judiciar inginer Anton Costel, de lucrările
Adunarii Generale din 23 februarie 2013, la care au fost prezenți Primarul municipiului Bârlad –
inginer Constantin Constantinescu, Viceprimarul – profesor Bunea Marin, precum deputatul profesor
Adrian Solomon, care au participat la dezbateri și au luat la cunoștința de Hotărârea nr. 4 a Adunării
Generale prin care s-a aprobat Raportul privind stadiul negocierilor dintre asociația noastră și
Consiliul local al municipiului Bârlad în vederea recuperării sumelor de bani investiți de Casa de
Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Elena Cuza” Bârlad în construirea Centrului Rezidențial de Asistență
și Îngrijire a Persoanelor Vârstnice și caile de acțiune.
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PROIECTE, OBIECTIVE ȘI MĂSURI PE ANUL 2014
 Consiliul Director își propune ca la sfârșitul anului 2014 asociația noastră să numere
minim 32.000 de membri;
 Organizarea de excursii pentru membrii asociației, la tarife reduse cu 50% din
contravaloarea transportului;
 Perfecționarea activității de acordare a împrumuturilor, a ajutoarelor nerambursabile
şi a ajutoarelor de deces;
 Dezvoltarea relațiilor instituționale cu organismele legislative ale administrației
publice centrale și locale pentru promovarea și susținerea proiectelor legislative care
fac referire la drepturile membrilor asociației, persoane de vârsta a treia;
 Realizarea de proiecte și programe de asistență socială și medicală;
 Diversificarea de către asociație şi sucursalele sale a activităților cultural recreative
de socializare și consiliere psihosocială pentru persoane vârstnice.
 Înființarea unui cabinet pentru consultații EKG.
 Procurarea de spații pentru sedii sucursale la prețuri rezonabile și avantajoase;
 Procurarea unui spațiu pentru înființarea unui CLUB cu utilități multiple: tenis masă,
șah, mese pomenire, activități culturale și sportive, spectacole, etc;
 Instalarea, în clădirea administrativă a asociației, a unui sistem de alarmare în caz de
incendiu.
 Sărbătorirea celor 60 de ani de la înființarea asociației, prin diverse manifestări
susținute în special din donații și sponsorizări:
 construirea unei troițe;
 activități culturale, sportive, sociale, etc;
 lansarea monografiei asociației, ș.a.
 Organizarea de acțiuni comune cu Federația Națională a Pensionarilor din România,
acțiuni ce vor fi incluse în cadrul manifestărilor dedicate aniversării celor 60 de ani
de la înființarea asociației.
 Acordarea de minim 3000 de ajutoare nerambursabile cu diverse ocazii (laice,
religioase, etc), precum și pe bază de anchetă socială, în funcție de disponibilitățile
bănești ale asociației.
 Promovarea diverselor activități organizate prin publicarea pe site-ul asociației a
materialelor foto și video aferente acestor activități.
 Achiziționarea a cel puțin încă un autoturism de teren având în vedere numărul mare
de sucursale și dificultatea cu care se ajunge la acestea în special pe timp ploios sau
de iarnă.
 Renovarea
spațiului
în
care
funcționează
magazinul
de
produse
alimentare/nealimentare.
 Obținerea de donații și sponsorizări.
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CONCLUZII ȘI MULȚUMIRI
Realizările Casei în anul 2013 s-au datorat unei activităţi incontestabile din partea
salariaților, membrilor, Preşedintelui, Consiliului Director, Comisiei de Cenzori,
colaboratorilor și voluntarilor.
De aceea considerăm, în continuare, prin înscrierile dumneavoastră la cuvânt, că
problemele ridicate de dumneavoastră vor fi pentru noi îndrumări şi directive în
activitatea viitoare pentru binele membrilor noștri.
Prin tot complexul de activităţi descrise mai sus, Casa de Ajutor Reciproc a
Pensionarilor ,,Elena Cuza” Bârlad, se dovedeşte a fi nu numai o instituţie care ajută
material pe pensionarii ei, ci şi o instituţie care se implică în promovarea valorilor
spirituale ale poporului român în general şi a Bârladului în special.
Trebuie să facem tot ce este posibil şi legal pentru protecţia socială a membrilor
noștri și să atragem cât mai mulţi români alături de noi, spre a salva neamul și țara
noastră.
Trebuie să luptăm cu adevărat, nu doar de fațadă spre a ne împăca cu Dumnezeu,
dar și spre a asigura o protecţie socială reală membrilor pensionari, precum şi celorlate
categorii de membri, protecţie ce trebuie asigurată sistematic, nu doar numai cu diferite
ocazii.
De asemenea trebuie să fim alături de Protoerie şi de Grupul de iniţiativă al
Societăţii Civile Bârlad în combaterea exploatării gazelor de şist prin metoda fracturării
hidraulice.
Trebuie să fim alături de Biserica cea adevărată, a moșilor și strămoșilor noștri
așa cum și poetul național Mihai Eminescu ne-a învățat la sfârșitul vieții sale: “Biserica
răsăriteană (adică ortodoxă) e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului latin
de lângă Dunăre. Ea a stabilit şi unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil,
încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise; ea ne-a ferit de înghiţirea prin
poloni, unguri, tătari şi turci, ea este încă astăzi singura armă de apărare şi singurul
sprijin al milioanelor de români cari trăiesc dincolo de hotarele noastre. Cine-o combate
pe ea şi ritualele ei poate fi cosmopolit, socialist, nihilist, republican universal şi orice io veni în minte, dar numai român nu e.”
Această Adunare Generală este un prilej de a transmite tuturor membrilor un
călduros La mulţi ani, multă sănătate, răbdare şi înţelepciune, pentru a îmbătrâni şi a
sfârşi cu demnitate, cu credinţă în Dumnezeu şi cu satisfacţia că şi-au făcut datoria faţă
de ţară şi de familie, fiind exemplu de urmat pentru generaţia viitoare.
Mulţumim tuturor membrilor pentru fidelitate, cinste şi corectitudine, pentru
contribuţia la rezultatele obţinute.
Mulţumim autorităţilor şi colaboratorilor prezenţi pentru înţelegere, sprijin şi
colaborare în interesul pensionarilor.
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Mulțumim tuturor salariaților noștri pentru sârguința, implicarea, dedicarea,
receptivitatea și răbdarea de care au dat dovadă în activitățile lor profesionale.
Mulţumim presei şi mass-mediei pentru modul deosebit în prezentarea
informaţiilor privind activitatea cu aspectele pozitive şi negative ale Casei.
Mulţumim persoanelor fizice şi juridice care, prin ajutorul lor de orice natură au
contribuit la facilităţile acordate membrilor în anul 2013 şi la dezvoltarea şi creşterea
prestigiului asociaţiei noastre.Mulţumim persoanelor cu contract de voluntariat,
Trăiască şi să înflorească Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor ,,Elena Cuza"
Bârlad! Trăiască şi să înflorească orașul nostru, țara noastră și tot neamul românesc!
Aşa să ne ajute Dumnezeu!

CONSILIUL DIRECTOR
Mihai Nicolaie – Preşedinte
Fitcal Mircea – Consilier
Tănase Veruţa – Consilier
Filip Stelian – Consilier
Râncu Liviu Adrian – Consilier
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