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RAPORT  DE  ACTIVITATE  
AL COMITETULUI DE SUPRAVEGHERE 

 
1. Preambul 
 
Casa de Ajutor Reciproc (Instituție Financiar Nebancară) a Salariaților din Învățământul 

Preuniversitar Județul Hunedoara – C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara este o asociație fără scop patrimonial 
care a fost înființată în anul 1968 sub titulatura de Casa de Ajutor Reciproc (C.A.R.) Învățământ Deva.  

În anul 2008 C.A.R. Învățământ Deva a fost ”preluat” de către Sindicatul Învățământului 
Preuniversitar (S.I.P. ) Județul Hunedoara.  

În anii care au urmat s-a desfășurat un proces complex de extindere a activității în toate unitățile de 
învățământ din județul Hunedoara și, drept consecință, titulatura a fost schimbată în Casa de Ajutor 
Reciproc a Salariaților din Învățământul Preuniversitar Județul Hunedoara, pe scurt C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. 
Hunedoara. 

În prezent, C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara funcționează în sediul situat în Deva, strada Gheorghe 
Barițiu nr. 2, corp B - mansardă, într-un spațiu în care sunt asigurate toate condițiile pentru desfășurarea 
normală a activității.  

În perioada supusă analizei prezentului raport, activitatea organizației a fost influențată de 
declanșarea pandemiei și instituirea stării de urgență. Astfel, în perioada martie – mai activitatea la sediul 
organizației a fost suspendată. S-au căutat soluții pentru ca unele activități să se poată desfășura on line, iar 
unele activități se pot desfășura în continuare on line, chiar și după reluarea activității la sediul organizației. 
 

2. Structura organizatorică 
 
C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara are membri în aproape toate unitățile de învățământ din județul 

Hunedoara. Astfel, există 103 grupe în unitățile de învățământ și o grupă de ”diverși” (333 persoane din 
sistem și din afara sistemului de învățământ care plătesc la casierie). 

În anul 2020, numărul de membri a evoluat astfel: 
 

Luna 
Număr membri 

La începutul 
perioadei Înscriși Retrași La finalul 

perioadei 
ianuarie 2512 13 14 2511 
februarie 2511 28 9 2530 
martie 2530 9 3 2536 
aprilie 2536 - 5 2531 
mai 2531 4 7 2528 
iunie 2528 5 18 2515 
iulie 2515 7 9 2513 
august 2513 5 10 2508 
septembrie 2508 7 11 2504 
octombrie 2504 28 17 2515 
noiembrie 2515 7 9 2513 
decembrie 2513 10 11 2512 
TOTAL AN 2512 123 123 2512 

Fig.1 Tabel - evoluția numărului de membri în anul 2020 

https://www.siphd.ro/


 
 

 
 

 
CIF: 11720872; Deva – 330065, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, corp B – mansardă 

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350, e-mail: car@siphd.ro; https://www.siphd.ro;  
CAR (IFN) SIP Județul Hunedoara este înregistrată ca operator de date cu caracter personal nr. 27456 

CASA DE AJUTOR RECIPROC 
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ) 

A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

 
Urmărind lunar numărul de înscrieri și de retrageri este dificil de remarcat un tipar și de formulat o 

concluzie. Se poate semnala doar faptul că la finalul anului s-a păstrat numărul de membri existent la 
începutul perioadei analizate, numărul de retrageri fiind egal cu cel al înscrierilor. 
 

3. Funcționare 
 
În anul 2020 activitatea organizației a fost influențată de declanșarea pandemiei și instituirea stării 

de urgență. În perioada martie-aprilie-mai activitatea la sediu a fot sistată. S-au luat o serie de măsuri 
tehnice care au permis desfășurarea în continuare a activității: s-au achiziționat laptop-uri pentru toți 
angajații care deservesc organizația, o perioadă s-a lucrat de acasă în sistem ”TeamViewer”, ulterior s-a 
achiziționat un IP de tip comercial, urmând ca în viitorul apropiat să se cumpere un server și să se 
implementeze un acces de tip VPN mult mai sigur din punct de vedere al securității transmiterii datelor.  

Funcționarea asociației a fost asigurată de personalul comun al C.A.R. (IFN) SIP Hunedoara  și S.I.P. 
Județul Hunedoara: doi administratori financiari, un secretar și un consilier juridic. O serie de 
operațiuni/activități s-au desfășurat prin intermediul liderilor sindicali de zonă și al liderilor din unitățile de 
învățământ. 

În anul 2020, C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara a acordat următoarele tipuri de împrumuturi: 
- împrumuturi tradiționale cu dobânda bonificată: suma maximă 40.000 lei/persoană, cu 

următoarele dobânzi: 3,30% - 5 ani; 3,32% - 4 ani; 3,34% - 3 ani; 3,38% - 2 ani; 3,50% - 1 an;  
- împrumuturi tradiționale fără dobândă bonificată: suma maximă 40.000 lei/persoană, cu următoarele 

dobânzi: 12,20% - 5 ani; 12,24% - 4 ani; 12,32% - 3 ani; 12,49% -2 ani; 12,99% - 1 an;  
- împrumuturi rapide cu dobânda bonificată: suma maximă 3.000 lei/persoană, rambursabil în maxim 3 

luni, cu dobânda de 1,0%. / lună. 
 

Luna Împrumuturi cu durata de Total Valoare 1-3 luni 4-9 luni 10-12 luni > 12 luni 
ianuarie 6 2 8 33 49 727.100 
februarie 9 3 7 40 59 895.900 
martie 6 1 12 25 44 596.900 
aprilie 1 1  5 7 124.000 
mai 5 1 7 28 41 687.500 
iunie 5 2 15 47 69 1.114.800 
iulie 9 1 12 59 81 1.334.700 
august 7 4 12 32 55 749.700 
septembrie 7 2 13 46 68 1.036.400 
octombrie 10 1 12 53 76 1.317.178 
noiembrie 9 1 5 34 49 797.650 
decembrie 7 1 7 24 39 593.300 
TOTAL AN 81 20 83 426 637 9.975.128 

Fig.2 Tabel - evoluția împrumuturilor în anul 2020 
  

În anul 2020 s-au acordat în medie 53 de împrumuturi lunar, un număr mai mare de împrumuturi 
fiind solicitat înaintea vacanței de vară și la începutul anului școlar. De remarcat numărul mic de 
împrumuturi din luna aprilie, luna în care s-a reorganizat activitatea din cauza stării de urgență. 

 
În ceea ce privește fondul social depus de membri, în anul 2020 s-au înregistrat următoarele 

evoluții:  
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Luna 
Sold la 

începutul 
perioadei 

Număr 
membri 
care au 
depus 

Sume 
depuse 

Sume 
retrase 

Sold la finalul 
perioadei 

ianuarie 9876826 2282 165131 58295 9983662 
februarie 9983662 2279 170049 31672 10122039 
martie 10122039 2209 146651 14000 10254690 
aprilie 10254690 2222 114425 38063 10331052 
mai 10331052 2248 144067 30051 10445068 
iunie 10445068 2244 184253 121867 10507454 
iulie 10507454 2244 180254 66904 10620804 
august 10620804 2233 173497 70187 10724114 
septembrie 10724114 2220 178459 85891 10816682 
octombrie 10816682 2231 199023 66102 10949603 
noiembrie 10949603 2240 154331 50105 11053829 
decembrie 11053829 2234 253313 56272 11250870 

Fig.3 Tabel - evoluția fondului social în anul 2020 
 

 Câteva constatări în ceea ce privește depunerile și retragerile din fondul social: 
- nu toți membrii depun constant sume în fondul social; 
- depunerile la fondul social au fost direct proporționale cu mărimea împrumuturilor acordate, urmare a 
faptului că se permite completarea fondului social din împrumutul contractat până la suma prevăzută de 
Normele de creditare; 
- retragerile din fondul social au fost mai mari în partea a doua a anului, urmare a retragerii din asociație a 
celor care s-au pensionat. 
 Și în acest an s-au acordat o serie de facilități în sprijinul membrilor: 
- posibilitatea completării fondului social din suma împrumutată; 
- permisiunea de a se retrage sume din fondul social; 
- acordarea, la finalul anului, a unei dobânzi pentru fondul social deținut. 

Ca și în anii precedenți, o mare parte din cheltuielile de funcționare au fost suportate de S.I.P. 
Județul Hunedoara (mobilier, consumabile, utilități), iar o parte (salariile, sistemele informatice) de către 
C.A.R. (IFN) SIP Hunedoara. Acest lucru, dar și o bună funcționare a asociației, au permis în ultimul an 
obținerea unui excedent, completarea fondului de rezervă, precum și posibilitatea de a se acorda dobânzi 
la fondul social al membrilor, aspecte evidențiate în raportul contabil. 

Din excedentul realizat la nivelul anului 2020 s-a acordat membrilor C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara 
o dobândă de 1% la media fondului social deținut, iar diferența a fost folosită pentru completarea fondului 
de rezervă 400.000) și a fondului de risc (242.603,67lei ), aspecte evidențiate și în raportul financiar-
contabil.  
 

4. Comitetul de supraveghere 
a. Componența 

Comitetul de Supraveghere al C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara a fost ales la Conferința de Alegeri din 
anul 2018 și a funcționat în următoarea componență: Rusu Paul - președinte, Baciu Camelia - membru, 
Colhon Vasilica - membru, Stoica Dija – membru, Sturza Crina - membru.  

 
b. Activitate 

În anul 2019, Comitetul de Supraveghere C.A.R. (I.F.N.)  S.I.P. Județul Hunedoara s-a întrunit într-un 
număr de 13 ședințe față în față sau on line. 
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În cadrul ședințelor, au fost analizați lunar indicatorii statistici și economici, dosarele de împrumut, 
cererile de înscriere și de retragere, precum și o serie de situații deosebite. 

Astfel, Comitetul de Supraveghere a analizat și aprobat un număr de 637 dosare de împrumut, 123 
cereri de înscriere și un număr de 123 cereri de retragere. 

 Împrumuturile/diversele cereri au fost aprobate ținând cont, în general, de data depunerii 
dosarelor, singurele excepții fiind cele determinate de situațiile de urgență: probleme de sănătate, 
evenimente neprevăzute etc. 

Au fost luate o serie de decizii pentru descurajarea unor practici nefavorabile activității CAR 
(retragerea unor sume din fondul social, retragerea din organizație și revenirea în anii următori, amânarea 
repetată a plății ratelor) prin introducerea unei taxe de reînscriere și retragerea facilităților pentru membrii 
care nu sprijină activitatea asociației. 

În perioada trecută de la alegerea Comitetului de supraveghere a fost elaborat și aprobat 
documentul numit ”Norme interne de creditare”, document care are drept obiectiv reglementarea și 
clarificarea acordării împrumuturilor și care constituie principalul instrument/manual de lucru în analiza 
cererilor, aprobarea, tragerea și rambursarea împrumuturilor.  

În același timp,  a fost elaborată și aprobată ”Procedura operațională: activitatea curentă C.A.R. 
(I.F.N.)  S.I.P. Județul Hunedoara”. Aceasta descrie modul de desfășurarea a activității în procesul de 
înscriere a membrilor, acordarea împrumuturilor, recuperarea creanțelor, modul de evidențiere, clasificare 
și îndosariere a documentelor specifice, modul de inventariere și casare, arhivarea documentelor. 

Documentelor menționate mai sus li se alătură și ”Procedura privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal”. Procedura stabilește normele referitoare la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și normele referitoare la libera circulație a datelor cu 
caracter personal. Sunt stabilite etapele procesului de gestionare a informației, de înregistrare, prelucrare 
și utilizare a datelor și informațiilor în cadrul unității și asigurarea protecției drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor  personale. 

 
c. Recuperare debite 

Recuperarea debitelor este o parte integrantă a activității Comitetului de Supraveghere, dar având 
în vedere importanța ei, i s-a dedicat un subcapitol special. 

Comitetul de Supraveghere a abordat acest aspect al activității sale în mod echilibrat: s-a încercat o 
bună comunicare cu restanțierii și debitorii, dar în același timp o atitudine fermă care să conducă la 
recuperarea debitelor.  

Activitatea de recuperare s-a desfășurat în trei etape: discuții telefonice cu titularii împrumuturilor 
și giranții, somarea acestora în scris și, în final, executare prin intermediul executorului judecătoresc. 

Comparativ, în acest mandat, situația acestor categorii de  membri se prezintă astfel:  
 

RESTANȚIERI 

TIP RESTANȚĂ 2018 2019 2020 
Restanțe peste 3 luni 07 04 01 
Restanțe 2-3 luni 20 15 03 
Restanțe 1 lună 70 52 69 
TOTAL 97 71 73 

Fig.4 Tabel - evoluția restanțierilor 2019-2020 
 

DEBITORI 

MOD RECUPERARE DEBIT 2018 2019 2020 
Executare silită 09 04 01 
Amiabil – depunere sume în cont 16 02 01 
Amiabil – depunere sume casierie 14 18 07 
Amiabil – reținere pe statul de plată 06 03 04 
Alte situații 04 - - 
TOTAL 49 27 13 

Fig.5 Tabel - evoluția debitorilor 2019-2020 
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Notă:  restanțieri – membri activi care au înregistrat restanțe la plata împrumutului și a dobânzii;  

 debitori – membri la care le-a fost înghețat împrumutul pentru a nu mai genera dobânzi 
urmare a unor situații deosebite: decesul membrului, plecarea din sistemul de învățământ, 
plecarea din țară, persoane care nu mai pot fi contactate, întârzieri repetate la plata 
împrumutului și a dobânzii care au generat dobânzi foarte mari etc. 

 
Față de anul 2018, numărul restanțierilor a scăzut, dar s-a păstrat rămas constant față de 2019. Cel 

mai mare număr de restanțieri este cel al membrilor care înregistrează restanțe la o lună, în luna următoare 
reintrând-se în normalitatea plăților.  

În ceea ce privește debitorii, numărul acestora s-a redus semnificativ urmare a intensificării 
activității de recuperare a debitelor și a unei comunicări mai corecte și mai intense a personalului cu 
membrii asociației. 

Pentru a se evita pe viitor astfel de situații neplăcute, Comitetul de Supraveghere a elaborat o serie 
de documente simplificate și pe înțelesul tuturor, prezentate mai sus, documente care pot conduce la 
eficientizarea activității. 

De asemenea, Comitetul de Supraveghere și personalul C.A.R. (I.F.N.)  S.I.P. Hunedoara și-au propus 
o mai bună și mai corectă informare a membrilor relativ la serviciile oferite. 
 

Comitetul de Supraveghere  
al C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara 

 

 

 

https://www.siphd.ro/

