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CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR DIN ORADEA 

CONSILIUL DIRECTOR 

Nr. 2738  din 20.11.2020  

     ORADEA 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Aprobat prin DCD nr. 21, 

înscrisă în P-V nr. 2750 din 24.11.2020, pct. 3 

Președintele CD al C.A.R.P.O., 

ing. 

      Ion-Radu ONCHIȘ 

 

În vigoare începând cu data de 01.01.2021. 

 

REGULAMENTUL ACTIVITĂȚII FINANCIARE A  

CASEI DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR  

DIN ORADEA  
 

 

CAPITOLUL I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

 Art.1 Regulamentul Activității Financiare, denumit în continuare RAF, are la bază 

prevederile Statutului și Hotărȃrile Adunării Generale și reprezintă un document de reglementare a 

activităților cu specific financiar, necesare înfăptuirii scopului și obiectivelor statutare ale Asociației 

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR DIN ORADEA, denumită în continuare 

C.A.R.P.O., prevederile sale fiind obligatorii pentru toți membrii, angajații cu C.I.M. și mandatarii 

(casierii/încasatori de teren).   

 Art.2 Organizarea și desfășurarea activității financiar-contabile a C.A.R.P.O. se exercită cu 

respectarea Codului fiscal al Romȃniei, a celorlalte legi aplicabile în domeniul financiar-nebancar, a 

reglementărilor Băncii Naționale a Romȃniei, a Statutului C.A.R.P.O., hotărȃrilor Adunării Generale, 

deciziilor Consiliului Director al C.A.R.P.O. și a prezentului Regulament.  

 Art.3 La sfȃrșitul anului fiscal (luna decembrie), se emite “Fișa cu situația financiară a 

membrului C.A.R.P.O.” (Anexa 1), document ce cuprinde toate depunerile și situația returnării 

împrumuturilor acordate membrului în cauză. 

Art.4 Pentru fiecare membru al C.A.R.P.O. se întocmește fișa mai sus menționată, în 2 (două) 

exemplare, însoțită de o adresă, care se înmȃnează casierului/încasator de teren pentru a fi semnate 

de titular, acesta din urmă avȃnd obligația de a comunica eventualele obiecții în maxim 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la data comunicării, lipsa obiecțiilor certificȃnd corectitudinea datelor. Un exemplar 

semnat se restituie CASEI și va fi anexă la inventarul la 31 decembrie a fiecărui an.  

 Art.5 După încheierea anului fiscal și aprobarea Bilanțului contabil de către Adunarea 

Generală (inclusiv a procentului de dobȃndă practicat la repartizarea beneficiului, dacă este cazul), 

C.A.R.P.O. va calcula pentru fiecare membru în parte dobȃnda aferentă fondului social acumulat. 

Listele astfel întocmite se înmȃnează casierilor/încasatorilor de teren, pentru a fi semnate de titulari. 

Casierii/încasatorii de teren consemnează datele în carnete, urmȃnd să predea listele la 

Compartimentul financiar-contabil. 

  

  

     CAPITOLUL II 

ÎNSCRIEREA ȘI RETRAGEREA DIN C.A.R.P.O. 

 

 Art.6 Înscrierea în C.A.R.P.O. se face prin prezentarea la sediul CASEI sau prin 

casierii/încasatori de teren, concomitent cu completarea formularului “Cerere de înscriere ca 

membru(ă) al/a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Oradea” (Anexa 2), pe baza 

actului de identitate, a ultimului cupon de pensie sau a adeverinței de venit. 

La înscriere, se achită: 
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1. taxa de înscriere (1% din pensie/venitul lunar net); 

2. cotizația pentru luna în curs (minim 1% din pensie/venitul lunar net); 

3. contribuția pentru luna în curs; 

4. c/v imprimate. 

 Art.7 Cererile de înscriere ca membri ai Casei se aprobă de Consiliul Director și se 

semnează de către președintele C.A.R.P.O. 

Art.8 Cererea de înscriere se înregistrează în Registrul de evidență a documentelor și 

rămȃne la Secretariat. Concomitent, se completează Carnetul de membru, care se predă 

membrului C.A.R.P.O. și “Fișa de evidență a membrului C.A.R.P.O.” (Anexa 3), care se 

predă la Compartimentul financiar-contabil. 

  Art.9 Evidența membrilor C.A.R.P.O. se ține de către contabilele de centre, atȃt pe 

suport de hȃrtie, cȃt și pe suport electronic, cu asigurarea respectării întocmai a prevederilor 

legislației care reglementează domeniul privind protecția și confidențialitatea datelor 

personale. 

Art.10 Scoaterea din evidență a membrilor C.A.R.P.O. se face pe baza „Cererii de 

retragere din calitatea de membru(ă) al/a C.A.R.P.O.” (Anexa 4), completată personal și 

de mȃnă. Anexa 4 se depune la Secretariat și se înregistrează în Registrul de evidență. 

Art.11 La încetarea calității de membru al C.A.R.P.O., suma totală a fondului se 

restituie titularului sau, în caz de deces, urmașilor săi, pe baza certificatului de moștenitor. 

Art.12 Carnetul de membru împreună cu Cererea de retragere din calitatea de 

membru(ă) al/a C.A.R.P.O., primite de la Secretariat, se transmit la Compartimentul 

financiar-contabil, unde se fac calculațiile și se stabilește suma de restituit. Contabilul-șef 

verifică și certifică exactitatea și corectitudinea datelor, iar apoi casierul principal plătește 

fondul social cuvenit membrului C.A.R.P.O. 

 

    

CAPITOLUL III 

ACTIVITĂȚI ȘI SERVICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

DESFĂȘURATE DE C.A.R.P.O. 

 

Art.13 C.A.R.P.O. pune la dispoziția membrilor săi următoarele activități și servicii 

de asistență socială: 

1. împrumuturi rambursabile cu dobȃndă redusă; 

2. ajutoare bănești nerambursabile, acordate pe bază de anchete sociale, pentru 

membrii aflați temporar în dificultate; 

3. ajutoare pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu înmormȃntarea foștilor 

membri. 

Art.14 CA.R.P.O. desfășoară și alte activități și servicii de asistență socială decȃt cele 

enunțate prin scopul principal: 

1. decontarea parțială a cheltuielilor ocazionate de efectuarea unor tratamente în 

stațiunile balneoclimaterice; 

2. tichete cadou, necesare procurării de alimente, cu ocazia sărbătorilor de Paște 

și Crăciun și cu alte ocazii deosebite; 

3. posibilitatea participării la activități cultural-artistice, turistice, de agrement și 

de socializare, ca forme de ridicare a nivelului calității vieții, la solicitarea membrilor sau din 

inițiativa Consiliului Director, precum și prestarea unor servicii accesibile membrilor săi. 
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CAPITOLUL IV 

ACORDAREA ÎMPRUMUTURILOR RAMBURSABILE 

CU DOBȂNDĂ REDUSĂ 
 

 Art.15 Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Oradea acordă următoarele tipuri de 

împrumuturi: 

a) împrumutul garantat cu fondul social; 

b) împrumutul garantat cu giranți. 

 Art.16 În situații deosebite, membrii C.A.R.P.O., titulari ai unor contracte de împrumut, pot 

beneficia de împrumuturi de refinanțare. 

 Art.17 Condițiile generale de acordare a împrumuturilor sunt următoarele: 

a) se acordă în baza unei “Cereri de împrumut” (Anexa 5) și a unei “Cereri de refinanțare 

a împrumutului” (Anexa 6); 

b) existența fondului social corespunzător; 

c) suma maximă care poate fi împrumutată este de 40% din venituri, înmulțit cu numărul 

ratelor; 

d) rata împrumutului nu poate fi mai mare de 40% din venitul net al împrumutatului; în 

acest scop, la cererea de împrumut se vor anexa documente care certifică valoarea veniturilor nete  

(cupon de pensie, adeverință de venit); 

e) dobȃnda este fixă (în prezent 12% pe an) și nu poate fi modificată pe durata derulării 

contractului. Consiliul Director al C.A.R.P.O. stabilește, la sfȃrșitul fiecărui an fiscal, rata anuală a 

dobȃnzii, pe tipuri de împrumut; 

f) dobȃnda se încasează la momentul acordării împrumutului; în situația achitării anticipate a 

împrumutului, dobȃnda se recalculează, diferența restituindu-se împrumutatului, în baza “Cererii de 

recalculare și restituire a dobânzii, în situația achitării anticipate a împrumutului” (Anexa 19); 

g) termenul minim de rambursare este de 12 luni, iar termenul maxim de rambursare este de 

24 de luni; 

h) împrumutul se poate compensa cu fondul social (cotizații) doar dacă acesta acoperă 

integral debitul (rate, dobȃnzi și alte obligații) și numai în situația în care renunță la calitatea de 

membru al C.A.R.P.O. 

Art.18 Împrumutul garantat cu fondul social 
Suma care poate fi împrumutată este limitată de mărimea fondului social și de mărimea ratei 

lunare, care nu poate depăși 40% din venitul net lunar. 

Art.19 Membrii C.A.R.P.O. care depășesc vȃrsta de 80 de ani pot lua împrumut numai în 

limita fondului social. 

Art.20 Împrumutul garantat cu giranți se acordă în următoarele condiții: 

a) împrumutul este garantat de un număr de giranți ale căror venituri lunare cumulate trebuie 

să fie cel puțin egale cu suma împrumutată; 

b) giranții pot fi salariați sau pensionari. În cazul pensionarilor, pensia trebuie să fie minim 

1.000 lei. 

 Art.21 În situația membrilor beneficiari ai pensiei sociale, se vor acorda împrumuturi în 

următoarele condiții: 

a) la nivelul fondului social, fără giranți; 

b) 1.000 lei, cu un girant pensionar a cărui pensie este pȃnă la 1.000 de lei, situație în care 

dobȃnda este de 10% pe an; 

c) suma maximă acordată acestei categorii este de 5.000 lei, pentru o perioadă de pȃnă la 24 

de luni, cu 2 giranți pensionari, ale căror pensii sunt mai mari de 1.000 lei (pentru fiecare girant în 

parte); 

d) beneficiarii de pensii sociale nu pot gira. 

Art.22 Membrii C.A.R.P.O. care au o pensie (de limită de vȃrstă) mai mică de 1.000 lei, nu 

pot fi giranți. 

Art.23 Persoanele care au un contract de împrumut în derulare, nu pot gira alte împrumuturi.  

Art.24 Împrumutatul nu poate gira pentru giranții săi. 
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Art.25 În situația membrilor C.A.R.P.O. cu o vechime mai mică de 3 luni, la solicitarea 

acestora li se acordă un “Împrumut în regim de urgență”, cu o dobȃndă de 14% pe an (celelalte 

condiții de creditare rămȃn neschimbate). 

Art.26 În situația membrilor nou înscriși care solicită să le fie acordate împrumuturi de 

tipul “Împrumuturilor rapide”, acestea se acordă imediat, cu respectarea următoarelor condiții: 

a) venitul net realizat să fie mai mare de 1.500 lei (dovedit cu cuponul de pensie sau 

cu adeverința de venit); 

b) dobȃnda percepută în astfel de situații este de 16% pe an; 

c) constituirea, de către C.A.R.P.O., a fondului social corespunzător. 

 

Art.27 Refinanțarea împrumutului se poate realiza la solicitarea titularului pentru 

motive bine întemeiate, numai în situația în care acesta a achitat cel puțin 50% din ratele 

împrumutului aflat în derulare.  

Art.28 Documentele necesare încheierii unui contract de împrumut cu giranți sunt 

următoarele: 

- “Cererea de împrumut” (Anexa 5) și/sau „Cererea de refinanțare a 

împrumutului” (Anexa 6); 

- copia cărții de identitate a împrumutatului; 

- adeverința de venit, dacă titularul este salariat; 

- copia cuponului de pensie, dacă titularul este pensionar (cupon care să nu fie mai 

vechi de 3 luni); 

- documentele pentru giranți: 

 copie după actul de identitate; 

 adeverința de venit sau cuponul de pensie; 

 “Actul de girant” (Anexa 7  dacă girantul este pensionar sau Anexa 8  

dacă girantul este salariat). 

Art.29 “Cererea de împrumut” depusă la Secretariat, împreună cu actele doveditoare, 

se predau analistului de credite. Acesta verifică bonitatea solicitantului, listând “Situația 

financiară a membrului C.A.R.P.O.” (Anexa 9). 

Art.30 “Situația financiară a membrului C.A.R.P.O.”, împreună cu “Actul de 

girant” se transmit contabilei de centru care completează “Situația financiară a membrului 

C.A.R.P.O.” și verifică actul de girant. De asemenea, contabila de centru verifică dacă 

girantul figurează sau nu ca girant în alt contract de împrumut și eventualele datorii ale 

acestuia, făcând mențiuni referitoare la aceste aspecte în scris, sub semnătură.   

Art.31 În situația în care contabila de centru stabilește existența unor asftel de aspecte, 

le aduce la cunoștința contabilului-șef. 

Art.32 După verificarea documentelor de către contabilul-șef, acestea se predau 

analiștilor de credite. 

Art.33 Analiștii de credite întocmesc în 2 (două) exemplare și apoi semnează 

“Contractul de împrumut” (Anexa 10), având ca anexă “Graficul de rambursare în 

Contractul de împrumut nr.                 din                                    , încheiat cu dl./dna. 

…………………………………………………..” (Anexa 11). 

Art.34 “Contractul de împrumut” și anexele se transmit contabilului-șef pentru viza 

de control financiar preventiv, ocazie cu care se întocmește “Situația contabilă a 

membrului C.A.R.P.O.” (Anexa 12). 

Art.35 După acordarea vizei de control financiar-preventiv, “Contractul de 

împrumut” (în două exemplare) împreună cu anexele se vizează de către consilierul de 

serviciu, apoi documentele se transmit la Casierie, în vederea acordării împrumutului. 

Art.36 Împrumutul se achită numai titularului de împrumut, pe baza actului de 

identitate. 

Art.37 Pentru membrii aflați temporar în dificultate sau în imposibilitatea de a se 

deplasa la sediul C.A.R.P.O., împrumutul se achită la domiciliul acestora, de către casierul 

principal, de două ori pe săptămȃnă, pe baza “Cererii de deplasare la domiciliu în vederea 
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acordării unui împrumut rambursabil” (Anexa 13). Solicitarea se face în scris, cu 

specificarea motivelor care stau la baza acesteia. 

 

 

CAPITOLUL V 

ACORDAREA AJUTOARELOR BĂNEȘTI NERAMBURSABILE 

 

    Art.38 Ajutoarele bănești nerambursabile se pot acorda membrilor C.A.R.P.O. numai 

după o vechime de 1 (un) an și în cazul în care aceștia au o situație materială precară și o stare 

de sănătate șubredă. 

Art.39 Ajutoarele bănești nerambursabile se acordă la solicitarea membrilor 

C.A.R.P.O., în urma unei anchete sociale, efectuate de către un membru al Consiliului 

Director. 

Art.40 Ajutoarele bănești nerambursabile, precum și modalitatea distribuirii lor se 

stabilesc prin decizie a Consiliului Director. 

Art.41 Membrilor C.A.R.P.O. care împlinesc vȃrsta de 90 sau 100 de ani li se acordă 

ajutoare bănești nerambursabile în cuantum stabilit prin decizia Consiliului Director. 

  

 

CAPITOLUL VI 

ACORDAREA AJUTOARELOR ÎN CAZ DE DECES 

 

Art.42 Fiecare membru al C.A.R.P.O. contribuie, în prezent, la constituirea fondului de 

deces cu suma de 4 (patru) lei pe lună. 

Art.43 În caz de deces, CA.R.P.O. restituie parțial contribuția depusă la fondul de deces, 

moștenitorilor legali sau persoanelor care au suportat cheltuielile de înmormȃntare. 

  Art.44 Ajutorul de deces se acordă pentru membrii cu o vechime în C.A.R.P.O. de minim 1 

(un) an. Cȃnd decedatul are o vechime de membru mai mică de 1 (un) an, urmașilor acestuia li se 

vor restitui fondul social și contribuția plătită. 

Art.45 Ajutorul de deces nesolicitat și neachitat în termen de 3 (trei) ani de la data 

decesului, se prescrie și se transformă în venit la bugetul Casei.  

Art.46 “Cererea pentru ajutorul de deces” se întocmește pe formular tip (Anexa 14), la 

care se anexează Carnetul de membru în original (care se reține), copia certificatului de deces, 

factura de la pompe funebre, pentru cheltuielile de înmormȃntare și copia cărții de identitate a 

persoanei menționate pe factură ca plătitor. 

Art.47 Cererea, însoțită de documentele anexate se completează de către contabila de centru 

și se vizează de contabilul șef. 

 

 

CAPITOLUL VII 

DECONTAREA PARȚIALĂ A CHELTUIELILOR 

CU TRATAMENTELE ÎN STAȚIUNILE BALNEOCLIMATERICE 
 

 Art.48 Membrilor C.A.R.P.O. care fac tratamente în stațiuni balneoclimaterice li se acordă 

suma stabilită prin decizie a Consiliul Director, în raport cu posibilitățile financiare ale Casei. 

 Art.49 Membrii C.A.R.P.O. care solicită această sumă, trebuie să completeze “Cererea 

pentru decontarea parțială a cheltuielilor cu tratamentele în stațiunile balneoclimaterice” 
(Anexa 15).  
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CAPITOLUL VIII 

ACORDAREA TICHETELOR CADOU 

 

 Art.50 Cu ocazia sărbătorilor de Paște și Crăciun sau cu alte ocazii deosebite, membrilor 

C.A.R.P.O. li se acordă tichete cadou. 

 Art.51 La momentul acordării, un sfert din membrii C.A.R.P.O. primesc cȃte 4 (patru) 

tichete cadou de persoană, pe baza tabelelor listate editate de calculator și transmise în teritoriu prin 

casierii/încasatori de teren. 

 Art.52 Persoana care primește tichetele cadou semnează tabelul, iar casierul/încasator de 

teren face mențiunea pe ultima copertă interioară a carnetului de membru. 

  

CAPITOLUL IX 

ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE, 

TURISTICE DE AGREMENT ȘI DE SOCIALIZARE 

 

Art.53 Membrii C.A.R.P.O. au posibilitatea de a participa la activități cultural-artistice, 

turistice, de agrement și de socializare, organizate la solicitarea acestora sau din inițitiva 

Consiliului Director, în baza unor parteneriate cu autoritățile administrației publice locale și 

județene. 

 

 

CAPITOLUL X 

PLATA ȘI ÎNCASAREA COTIZAȚIILOR, 

A RATELOR LA ÎMPRUMUTURI ȘI A ALTOR CONTRIBUȚII 

 

Art.54 Membrii C.A.R.P.O. plătesc cotizațiile, contribuțiile, remizele lunare (în 

cuantumurile stabilite de Consiliul Director) și ratele la împrumuturi conform Graficului de 

rambursare, în numerar prin casierii/încasatori de teren, direct la casieria unității, sau prin 

virament bancar, în contul curent al Casei, deschis la Banca Transilvania – Oradea, 

RO56BTRLRONCRT0407768801. 

Art.55 Sumele încasate de casierii/încasatori de teren se depun la Casieria principală a 

C.A.R.P.O., în termen de 24 (douăzecișipatru) de ore de la încasare. 

Art.56 Sumele încasate în zilele de vineri, sȃmbătă sau înaintea sărbătorilor legale, 

vor fi depuse la Casieria principală în următoarea zi lucrătoare. 

Art.57 Pentru sumele încasate, casierii/încasatori de teren eliberează chitanțe pe care 

le centralizează în documentul denumit “Borderoul depunerilor” (Anexa 16), întocmit pe 

zile de încasare. 

Art.58 Borderoul de depuneri este verificat de contabila de centru, prin confruntarea 

chitanțierului cu Borderoul (să fie cuprinse toate chitanțele, sumele să fie corect trecute în 

Borderou și corect adunate), iar apoi este semnat de către aceasta. 

Art.59 Borderoul de depuneri astfel verificat, împreună cu chitanțele și monetarul, se 

predau la Casieria principală. Casierul principal eliberează chitanță pentru suma încasată și 

ștampilează Borderoul cu ștampila “Încasat”. 

Art.60 Pe verso-ul “Borderoului depunerilor” se menționează ziua depunerii și 

numerele chitanțelor. 
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CAPITOLUL XI 

DOBȂNZI ȘI PENALITĂȚI 
 

 

Art.61 Pentru împrumuturile acordate, C.A.R.P.O. percepe o dobȃndă calculată lunar, 

pe toată durata de rambursare, conform prevederilor de la articolele 17, 21, 25 și 26 din 

prezentul RAF. 

Art.62 Calcularea dobȃnzii lunare datorate se efectuează după formula prezentată în 

“Graficul de rambursare în Contractul de împrumut nr.               din                       , 

încheiat cu Dl./Dna. _________________________”: 

 

 

Suma împrumutată x numărul de luni x % dobȃndă 

Numărul de luni (rate) 

 

 

Art.63 Ratele anuale ale dobȃnzilor sunt stabilite prin decizii ale Consiliul Director. 

Art.64 Dobȃnda se calculează și se reține anticipat în momentul efectuării plății 

împrumutului. 

Art.65 Neplata timp de 90 (nouăzeci) de zile consecutive a ratelor la împrumuturi, în 

cuantumul stabilit prin contractele de împrumut, atrage după sine declanșarea procedurilor 

legale de declarare a scadenței anticipate și de recuperare a sumelor reprezentȃnd principalul 

restant. 

Art.66 În aceste situații, C.A.R.P.O. percepe o dobȃndă penalizatoare de 0,1% pe zi 

calendaristică.  

 

CAPITOLUL XII 

MĂSURI DE RECUPERARE A SUMELOR ÎMPRUMUTATE 
 

 

Art.67 Beneficiarii de împrumuturi care nu respectă Graficul de rambursare, precum și 

giranții acestora sunt supuși procedurii de notificare. 

Art.68 Lunar, după întocmirea de către contabilul șef a Balanței lunare de verificare, 

contabilele de centre efectuează analiza împrumuturilor restante, pe termene de 30, 60 și 

respectiv de 90 de zile, prezentând concluziile, în scris, președintelui CASEI. 

Art.69 După 90 de zile consecutive de neplată la scadență a ratelor împrumutului, se 

declară scadența anticipată (trecerea la restanță a întregului împrumut). 

Art.70 Termenul de 90 de zile se întrerupe doar la plata integrală a ratelor restante. 

Art.71 După trecerea unui număr de 90 de zile consecutive de neplată, C.A.R.P.O. 

percepe o dobândă de întârziere de 0,1% pe zi calendaristică, calculată la principalul restant. 

Art.72 Cuantumul dobânzii penalizatoare nu poate să depășească principalul restant. 

Art.73 Declararea scadenței anticipate a împrumutului se notifică de către C.A.R.P.O. în 

scris, cu confirmare de primire, în termen de 5 (cinci) zile, atât titularului de împrumut, cât și 

giranților, prin “Notificare titular de împrumut” (Anexa 17) și “Notificare girant” (Anexa 

18). 

Art.74 Perioada dintre declararea scadenței anticipate  și declanșarea executării silite nu 

poate fi mai mică de 3 luni. 

Art.75 Contractul de împrumut constituie titlu executoriu, conform art. 14 din Legea nr. 

540 din 2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, titularul și giranții fiind 

executați silit, fără a cere încuviințarea instanței de judecată. 

Art.76 Înființarea popririlor se face de către creditor, prin Casa Județeană de Pensii sau 

prin executorul judecătoresc. 
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Art.77 Pentru cazurile în care împrumutatul și giranții au pensii mai mari de 1.000 lei 

(pentru limită de vȃrstă), poprirea se face prin Casa Județeană de Pensii, în celelalte cazuri 

(pensii sub 1.000 lei, girant și titular salariat sau alte cazuri), poprirea se face prin biroul 

executorului judecătoresc. 

Art.78 Actele constitutive ale dosarului de împrumut se transmit în original 

executorului judecătoresc, iar în situația popririlor prin Casa Județeană de Pensii, în 

fotocopie. 

 

CAPITOLUL XIII 

DISPOZIȚII FINALE 

 

  Art.79 Pe parcursul unui an fiscal, RAF se poate modifica prin decizie a Consiliului Director, 

sau ori de cȃte ori legea, statutul sau alte motive întemeiate impun acest lucru.  

  Art.80 Prezentul RAF a intrat în vigoare la data de 01.01.2021. 

 Art.81 Anexele 1 – 19 fac parte integrantă din prezentul RAF. 

 

 

ANEXE 

 

Anexa 1, Fișa cu situația financiară la data de .......................; 

Anexa 1A, Fișa cu situația financiară a membrului C.A.R.P.O.; 

Anexa 2, Cerere de înscriere ca membru(ă) al/a Casei de Ajutor Reciproc a 

Pensionarilor din Oradea; 

Anexa 3, Fișa de evidență a membrului C.A.R.P.O.: 

Anexa 4, Cerere de retragere din calitatea de membru(ă) al/a Casei de Ajutor Reciproc 

a Pensionarilor din Oradea; 

Anexa 5, Cerere de împrumut; 

Anexa 6, Cerere de refinanțare a împrumutului; 

Anexa 7, Act de girant - pensionar; 

Anexa 8, Act de girant - salariat; 

Anexa 9, Situația financiară a membrului C.A.R.P.O.; 

Anexa 10, Contract de împrumut; 

Anexa 11, Grafic de rambursare în Contractul de împrumut nr.                din                , 

încheiat cu dl./dna. …………………………………………..; 

Anexa 12, Situația contabilă a membrului C.A.R.P.O.; 

Anexa 13, Cerere de deplasare la domiciliu în vederea acordării unui împrumut 

rambursabil; 

Anexa 14, Cerere pentru ajutorul de deces; 

Anexa 15, Cerere pentru decontarea parțială a cheltuielilor cu tratamentele în 

stațiunile balneoclimaterice; 

Anexa 16, Borderoul depunerilor; 

Anexa 17, Notificare titular de împrumut; 

Anexa 18, Notificare girant; 

Anexa 19, Cerere de recalculare și restituire a dobânzii, în situația achitării anticipate 

a împrumutului. 

  
        Studiul și documentarea în vederea conceperii acestui Regulament au fost realizate de către doamna expert 

contabil ec. Rodica LAZĂR, consilier membru permanent în cadrul Consiliului Director al C.A.R.P. Oradea. 

 

 


