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1. Preambul 
           Casa de Ajutor Reciproc (Instituție Financiar Nebancară) a Salariaților din Învățământul Preuniversitar 
Județul 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 (Instituție Financiar Nebancară) 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. 2A, corp B - mansardă, într-un spațiu în care sunt asigurate toate condițiile pentru desfășurarea 
normală a activității. 
 Comitetul de supraveghere al C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara a prezentat rapoarte de activitate în 
fiecare an, la conferințele anuale. Din acest motiv, prezentul raport se va axa preponderent pe activitatea 
din anul 2021. 
 

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 104 grupe în unitățile de învățământ și o grupă de ”diverși” de 351 persoane din 
sistem și din afara sistemului de învățământ. 

În anul 2021, numărul de membri a evoluat pe un trend ușor ascendent, astfel: 
 

Luna 
Număr membri 

La începutul 
perioadei Înscriși Retrași La finalul 

perioadei 
ianuarie 2512 22 11 2523 
februarie 2523 20 9 2534 
martie 2534 21 6 2549 
aprilie 2549 20 20 2549 
mai 2549 20 9 2560 
iunie 2560 7 16 2551 
iulie 2551 6 10 2547 
august 2547 4 9 2542 
septembrie 2542 16 10 2548 
octombrie 2548 16 11 2553 
noiembrie 2553 12 11 2554 
decembrie 2554 8 10 2552 
TOTAL AN 2512 172 132 2552 

Fig.1 Tabel - evoluția numărului de membri în anul 2021 
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În perioada 2018-2021, numărul membrilor CAR a evoluat astfel: 
 

Anul 
Număr membri 

La începutul 
perioadei Înscriși Retrași La finalul 

perioadei 
2018 2421 184 129 2476 
2019 2476 165 129 2512 
2020 2512 123 123 2512 
2021 2512 172 132 2552 

TOTAL     
Fig.2 Tabel - evoluția numărului de membri în perioada 2018 - 2021 

 
3. Funcționare 
a) Funcționarea asociației este asigurată de personalul comun al C.A.R. (I.F.N.) SIP Hunedoara  și 

S.I.P. Județul Hunedoara: doi administratori financiari, un secretar și un consilier juridic. O serie de 
operațiuni/activități se desfășoară prin intermediul liderilor sindicali de zonă și liderilor grupelor sindicale 
din unitățile de învățământ. 

b) În anul 2021, C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara a acordat următoarele tipuri de împrumuturi: 
- împrumuturi tradiționale cu dobânda bonificată: suma maximă 50.000 lei/persoană, cu 

următoarele dobânzi: 2,80%-6 ani;  2,81%-5 ani; 2,83%-4 ani; 2,85%-3 ani; 2,88%-2 ani; 3,00%-1 an;  
- împrumuturi tradiționale fără dobândă bonificată: suma maximă 50.000 lei/persoană, cu dobândă de 

10 % pe 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 1 1 8 31 41 738.300 
februarie 8 1 6 24 39 532.800 
martie 8 1 3 29 41 621.600 
aprilie 9 0 5 80 94 2.709.500 
mai 3 4 11 90 108 3.083.300 
iunie 3 1 8 60 72 1.948.800 
iulie 6 0 9 35 50 1.207.600 
august 9 4 8 43 64 1.143.700 
septembrie 5 0 13 42 60 1.149.800 
octombrie 4 2 7 35 48 1.106.500 
noiembrie 7 0 5 35 47 1.015.300 
decembrie 5 2 2 45 54 1.279.500 
TOTAL AN 68 16 85 549 718 16.536.700 

Fig.3 Tabel - evoluția împrumuturilor în anul 2021 
  

În perioada supusă analizei, 2018 – 2021, numărul și valoarea împrumuturilor au evoluat astfel: 

Anul Împrumuturi cu durata de Total Valoare 1-3 luni 4-9 luni 10-12 luni > 12 luni 
2018 106 44 187 535 872 11.466.100 
2019 79 43 156 526 804 11.340.000 
2020 81 20 110 426 637 9.975.128 
2021 68 16 85 549 718 16.536.700 

Fig.4 Tabel – evoluția împrumuturilor în perioada 2018 – 2021 
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Numărul mai mic de împrumuturi acordate în perioada 2020-2021 se explică prin: 
- intrarea în starea de urgență/alertă și necesitatea adaptării activității la regimul on line; 
- creșterea cuantumului împrumutului maxim la 50.000 lei. 

c) În ceea ce privește fondul social depus de membri, în anul 2021 s-au înregistrat următoarele 
evoluții:  

 

Luna 
Sold la 

începutul 
perioadei 

Număr 
membri care 

au depus 

Sume 
depuse 

Sume 
retrase 

Sold la finalul 
perioadei 

ianuarie 11.250.870 2.249 151.337 38.547 11.363.660 
februarie 11.363.660 2.245 145.500 28.946 11.480.214 
martie 11.480.214 2.261 156.876 36.986 11.600.104 
aprilie 11.600.104 2.267 380.651 88.396 11.892.359 
mai 11.892.359 2.284 387.926 54.290 12.225.995 
iunie 12.225.995 2.280 319.010 58.889 12.486.116 
iulie 12.486.116 2.281 237.181 46.524 12.676.773 
august 12.676.773 2.261 222.263 41.828 12.857.208 
septembrie 12.857.208 2.239 223.575 89.370 12.991.413 
octombrie 12.991.413 2.238 222.795 69.923 13.144.285 
noiembrie 13.144.285 2.252 207.837 86.719 13.265.403 
decembrie 13.265.403 2.261 359.131 34.391 13.590.143 

Fig.5 Tabel – evoluția fondului social în anul 2021 
 
 Același indicator, în perioada 2018-2021,  a evoluat astfel: 
 

Anul 
Sold la 

începutul 
perioadei 

Sume 
depuse 

Sume 
retrase 

Sold la finalul 
perioadei 

2018 8.166.258 665.656 491.886 8.340.028 
2019 8.340.028 2.098.149 561.351 9.876.826 
2020 9.876.826 2.063.453 689.409 11.250.870 
2021 11.250.870 3.014.082 674.809 13.590.143 

Fig.6 Tabel - evoluția fondului social în perioada 2018 - 2021 
 
 Câteva constatări în ceea ce privește depunerile și retragerile din fondul social: 
- nu toți membrii depun constant sume în fondul social; sumele cresc atunci când membrii se pregătesc să 
acceseze un împrumut și sunt mai mici pe perioada rambursării împrumutului; 
- depunerile la fondul social au fost direct proporționale cu mărimea împrumuturilor solicitate/acordate, 
urmare a faptului că se poate împrumuta o sumă care reprezintă de patru ori fondul social; 
- creșterea cuantumului împrumutului maxim și acordarea unui număr mai mare de astfel de împrumuturi, 
explică creșterea sumelor depuse la fondul social. 
 d) Și în perioada supusă analizei 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. 

e) Ca și în anii precedenți, 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 
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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. 

f) Din excedentul realizat la nivelul anului 2021 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 (327.408,80 lei ) și a fondului de risc (400.000,00 lei ), aspecte evidențiate și în raportul financiar-
contabil.  

În perioada analizată, excedentul realizat a fost repartizat astfel: 
 

Anul 
Excedent repartizat în: 

Total Dobânzi la 
fondul social Fondul de rezervă Fondul de risc 

2018 74.520 338.282,00 200.000,00 612.802,00 
2019 89.072 400.000,00 224.272,11 713.344,11 
2020 103.442 400.000,00 242.603,67 746.045,67 
2021 119.902 327.408,80 400.000,00 847.310,80 

Fig.7 Tabel - evoluția excedentului realizat și repartizarea lui în perioada 2018 – 2021 
 

 La data de 31 decembrie 2021, C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Hunedoara dispunea de 3.239.537,27 lei în 
fondul de rezervă statutară și 2.970.422,34 lei în fondul de risc, la care se adaugă suma de 13.590.143 lei în 
fondul social aparținând membrilor asociației. 
 

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 2021, Comitetul de Supraveghere C.A.R. (I.F.N.)  S.I.P. Județul Hunedoara s-a întrunit într-un 

număr de 10 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 718 dosare de împrumut, 172 

cereri de înscriere și un număr de 132 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 
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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 la protecția datelor cu caracter personal. 

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 perioada 2018 – 2021, situația acestor categorii de  membri se prezintă astfel:  
 

RESTANȚIERI 

TIP RESTANȚĂ / ANUL 2018 2019 2020 2021 
Restanțe > 3 luni - - 1 1 
Restanțe 2-3 luni 26 17 3 7 
Restanțe 1 lună 70 54 69 57 

TOTAL 96 71 73 65 
Fig.8 Tabel - evoluția restanțierilor 2018-2021 

 

DEBITORI 

MOD RECUPERARE DEBIT / ANUL 2018 2019 2020 2021 
Executare silită 6 5 1 1 
Amiabil – depunere sume în cont 1 1 1 - 
Amiabil – depunere sume casierie 22 17 7 4 
Amiabil – reținere pe statul de plată - 4 4 4 

TOTAL 29 27 13 9 
Fig.9 Tabel - evoluția debitorilor 2018-2021 

 
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. 

 
Atât în privința restanțierilor, cât și a debitorilor, numărul acestora se află pe un trend descendent, 

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 
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