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SINDICATUL ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

 
C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara 

 
C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara își desfășoară activitatea fără impedimente:  

- prelucrarea dosarelor înaintate de membrii C.A.R. în diferite scopuri,  
- acordarea de împrumuturi,  
- transmiterea în teritoriu a borderourilor etc. 

Există disponibilități financiare care permit acordarea împrumuturilor fără perioade de așteptare.  
Toate informațiile necesare pentru a deveni membru C.A.R., modele de documente, precum și detalii cu 

privire la activitatea derulată se regăsesc pe site-ul organizației, la rubrica C.A.R. Hunedoara. 
 
În prezent se pregătește Conferința anuală. 
Propuneri supuse dezbaterii membrilor și care urmează a fi supuse aprobării Conferinței: 

- Reducerea dobânzii reale la împrumuturile clasice pentru membrii de sindicat la 3%; 
- Reducerea dobânzii reale la împrumuturile rapide pentru membrii de sindicat la 2% pe trei luni; 
- Reducerea dobânzii reale la împrumuturile clasice pentru alți membri la 10 %; 
- Reducerea dobânzii reale la împrumuturile rapide pentru alți membri la 5% pe trei luni; 

 
- Creșterea cuantumului maxim al împrumutului clasic la suma de 50.000 lei; 
- Stabilirea perioadei maxime de rambursare a împrumutului la 6 ani; 
- Creșterea cuantumului maxim al împrumutului rapid la suma de 5.000 lei; 

 
- Creșterea cuantumului maxim al cotizației lunare (contribuția la propriul fond social) la 500 lei; 

 
- Stabilirea numărului de giranți astfel: 1 girant pentru fiecare tranșă de 10.000 lei împrumutați 

peste suma care nu este garantată de fondul social și salariul net al persoanei. 
 
 

SIP Tour Hunedoara 
 

SIP Tour Hunedoara continuă furnizarea de servicii turistice chiar și în condițiile actuale.  
Prin agenția SIP TOUR se pot rezerva sejururi cu tichete de vacanță pentru orice structură hotelieră din 

România, indiferent dacă aceasta acceptă sau nu vouchere de vacanță. 
 

S-a extins perioada de valabilitate a voucherelor de vacanță 
Prin derogare de la prevederile alin. (4) al art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, perioada de 
valabilitate a voucherelor de vacanță, emise în perioada martie 2019 - decembrie 2019 și ianuarie 2020 - 
noiembrie 2020, indiferent de suport, se prelungește până la data de 31 decembrie 2021. 

 
Pentru evitarea unor posibile viitoare complicații pentru cei care nu au utilizat voucherele de vacanță, SIP 

Tour Hunedoara vine în sprijinul colegilor aflați în această situație și asigură preluarea voucherelor de vacanță 
pentru o utilizare viitoare a sumelor corespondente. 

 
Informații suplimentare pe site-ul organizației, la rubrica SIP Tour, precum și pe site-ul agenției, 

https://siptour.ro. 
 
Pentru detalii și rezervări: 
Telefon: 0254 211 642 
Mobil: 0769 019 852 
Mail: turism@siphd.ro 
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