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CASA DE AJUTOR RECIPROC 
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ) 

A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

 

CONFERINȚA ANUALĂ 
27.03.2019 

 

PROPUNERI 
pentru trecerea unor sume la ”pierderi” și compensarea din ”fondul de risc” 

 

a. Persoane din afara sistemului de învățământ cu împrumuturi contractate înainte de 2008 
NR. 
CRT. 

NUMELE ȘI 
PRENUMELE GRUPA SUMA 

NEACHITATĂ MOTIVUL NERECUPERĂRII SUMEI 

1 Danci Monica  Externi/Primăria Deva 1457,27 decedată 
împrumut fără giranți garantat prin fondul social și salariu 

2 Drăghici Constantin Externi/Certeju de Sus 800,00 plecat din țară 
împrumut fără giranți garantat prin fondul social și salariu 

3 Podaru Elena    Externi/Certeju de Sus 401,38 plecată la o adresă necunoscută; nu a fost găsit un loc de muncă la verificarea 
prin ITM; împrumut fără giranți garantat prin fondul social și salariu 

4 Radu Gabriela   Externi/Raiffeisen Bank 237,41 plecată din țară 
împrumut fără giranți garantat prin fondul social și salariu 

TOTAL 2896,06  
 

b. Persoane din sistemul de învățământ pentru care nu există căi de recuperare 
NR. 
CRT. 

NUMELE ȘI 
PRENUMELE GRUPA SUMA 

NEACHITATĂ MOTIVUL NERECUPERĂRII SUMEI 

1 Codarcea Ana G. P.P. 7 Deva /  
îngrijitor 247,05 plecată din țară 

împrumut fără giranți garantat prin fondul social și salariu 

2 Nedelca Claudiu L. Th. ”C. Bursan” Hunedoara /  
paznic 543,00 plecat din județ; nu a fost găsit un loc de muncă la verificarea prin ITM; 

împrumut fără giranți garantat prin fondul social și salariu 

3 Rovinar Elena   G. ”Floare de colț” Brad /  
îngrijitor 1672,35 plecată din sistem/încetat contractul de muncă; pensionată de boală; are în 

întreținere o fiică bolnavă; trăiesc la limita sărăciei în zona Brad 
TOTAL 2462,40  

   
TOTAL GENERAL 5358,46  
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