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CASA DE AJUTOR RECIPROC 
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ) 

A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

 
CAR (IFN) SIP HUNEDOARA 

 
Cine suntem? 
Casa de Ajutor Reciproc (Instituție Financiar Nebancară) a Salariaților din Învățământul Preuniversitar (CAR 
(IFN) SIP) Județul Hunedoara este constituită din peste 2500 membri, salariați din învățământul hunedorean. 
Sindicatul Învățământ Preuniversitar Județul Hunedoara susține CAR (IFN) SIP Hunedoara prin oferirea unui 
spațiu modern de funcționare, asigurarea biroticii necesare, plata cheltuielilor. 
 
Funcționare 
CAR (IFN) SIP Hunedoara funcționează în sediul SIP Hunedoara: Deva, str. G. Barițiu nr. 2. 
Programul de funcționare: luni-joi: 08:30-17:00; vineri: 08:30-14:30. 
Personal: trei administratori financiari. 
Toate operațiunile (împrumuturi, restituiri etc. ) se efectuează, în general, prin viramente bancare, direct pe / 
de pe statul de plată / contul de salarii. 
Documentele, pentru instrumentarea împrumuturilor, pot fi transmise prin: fax, e-mail, poștă, curier, lideri 
sindicali. Documentele originale trebuie depuse până la ridicarea împrumutului. 
Împrumuturile se acordă în numerar sau prin virament în contul de salarii sau alt cont personal. 
 
Forme de împrumut 
Forma A – împrumutul pe termen mediu și lung 
- sume reprezentând de 4 ori fondul social personal acumulat, dar nu mai mult de 30.000 lei (se poate constitui 
fondul social necesar direct din împrumut); 
-  restituirea împrumutului se poate face într-o perioadă cuprinsă între 6 și 60 luni;  
- rata dobânzii - între 3,30 și 3,50% pe an în funcție de perioada pentru care este contractat împrumutul; 
- refinanțarea unui astfel de împrumut se poate face după o perioadă de timp mai mare decât jumătate din 
perioada pentru care a fost contractat împrumutul inițial sau plata a jumătate din suma împrumutată.  
Forma B - împrumutul pe termen scurt  
- forma rapidă de împrumut; 
- sume până la 3.000 lei; 
- restituirea împrumutului se face într-o perioadă de până la 3 luni (în rate sau cumulat la sfârșitul perioadei); 
- rata dobânzii percepute pentru această formă de împrumut este de 3 % pe 3 luni.  
 
Avantaje 
Cele mai mici dobânzi de pe piață. 
Nu se percep comisioane pentru membrii de sindicat. 
Se acordă beneficii constante la fondul social (minim menținerea valorii reale a fondului social). 
Cotizațiile și ratele la împrumuturi se rețin pe statul de plată. 
 
Detalii 
Pe site-ul organizației, la rubrica CAR, sunt postate mai multe documente, sistematizate astfel: 
- Statut;  
- Norme interne de creditare; 
- Cum pot deveni membru?; 
- Forme de împrumut; 
- Accesare împrumut; 
- Conferința de alegeri; 
- Conferința anuală; 
- Documente; 
- Contact. 

https://www.siphd.ro/

