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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. 
 

2. Structura organizatorică 
CAR (IFN) SIP 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 (338 persoane din sistem și din afara 
sistemului de învățământ care plătesc la casierie). 

În ultimul an, 2018, numărul de membri a evoluat astfel: la data de 1 ianuarie 2018 erau înscriși 2421 
membri, iar la finalul anului 2018 existau 2476 membri. 
 

3. Funcționare 
Funcționarea asociației este asigurată de personalul comun al C.A.R. (IFN) SIP Hunedoara  și S.I.P. 

Județul Hunedoara: trei administratori financiari, un secretar-casier și un consilier juridic. O serie de 
operațiuni/activități se desfășoară prin intermediul liderilor sindicali de zonă și al liderilor sindicali din unitățile 
de învățământ. 

În anul 2018 o mare parte din cheltuielile de funcționare au fost suportate de S.I.P. Județul Hunedoara 
(mobilier, sisteme informatice, consumabile, utilități), iar o parte (salariile) 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 mai 
consistent, completarea fondului de rezervă, precum și posibilitatea de a se acorda dobânzi la fondul social al 
membrilor, aspecte evidențiate în raportul contabil. 

În anul 2018, C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara a acordat următoarele tipuri de împrumuturi: 
- împrumuturi tradiționale cu dobânda bonificată: suma maximă 30.000 lei/persoană, cu următoarele 

dobânzi: 4% - 1 an; 3,85% - 2 ani; 3,79% - 3 ani; 3,77% - 4 ani; 3,76% - 5 ani; 
- împrumuturi tradiționale fără dobândă bonificată: suma maximă 30.000 lei/persoană, cu următoarele 

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

2,0%. / lună. 
Din excedentul realizat la nivelul anului 2018 s-a acordat membrilor C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara o 

dobândă de 1% la fondul social, iar diferența a fost folosită pentru completarea fondului de rezervă și a 
fondului de risc, aspecte evidențiate și în raportul financiar-contabil.  
 

https://www.siphd.ro/
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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 2018, Comitetul de Supraveghere C.A.R. (I.F.N.)  S.I.P. Județul Hunedoara s-a întrunit într-un 
număr de 11 ședințe.  

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 872 dosare de împrumut, 184 
cereri de înscriere și un număr de 129 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. 

În anul 2018 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.  

De asemenea, 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. 

 
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. 

Statistic, la finalul anului 2018, situația se prezinta astfel:  
- restanțieri: 97, din care: 7 cu restanțe de peste 3 luni, 20 cu restanțe de 2-3 luni și 70 cu restanțe de o lună;  
- debitori: 49, dintre care 14 depun regulat la casierie sume de bani pentru stingerea debitelor. 

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. 

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 referitor la serviciile oferite. 
 

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