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Abstract

Mutual companies along with other microfinance institutions meet an increasing demand for financial 
services and financial education in Romania. Considering the fact that these companies are non-profit 
and are based on mutuality, they can be classified as social enterprises – entities which have drawn 
more and more attention at European and national level. As professional accountants it is important 
that we are acquainted with their legal regime, the conditions to be followed throughout the lending 
activity and the accounting treatment applied on these operations.
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Înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor/pensionarilor se realizează 
în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

Ü Condiţiile minime de acces la activitatea de creditare impuse de BNR
 caselor de ajutor reciproc

Casele de ajutor reciproc sunt plasate sub autoritatea Băncii Naţionale a României şi abilitate să contribuie 
la dezvoltarea sustenabilă a sectorului financiar nebancar.

Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare, cu modificările şi completările ulterioare, re
glementează condiţiile minime de acces la activitatea de creditare şi desfăşurarea acesteia pe teritoriul României, 
prin instituţiile financiare nebancare, în scopul asigurării şi menţinerii stabilităţii financiare.

n Registrul de evidenţă al BNR

Banca Naţională a României ţine Registrul de evidenţă în care sunt înscrise:
l instituţiile financiare nebancare care desfăşoară activităţi de creditare, respectiv:

– acordarea de credite, incluzând, fără a se limita la, credite de consum, credite ipotecare, credite imo
bili are, microcredite, finanţarea tranzacţiilor comerciale, operaţiuni de factoring, scontare, forfetare;
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– leasing financiar;
– emiterea de garanţii, asumarea de angajamente de garantare, asumarea de angajamente de fi

nanţare;
– alte forme de finanţare de natura creditului, exclusiv din fonduri publice ori puse la dispoziţie în 

baza unor acorduri interguvernamentale;
l instituţiile financiare nebancare organizate sub forma caselor de amanet sau a caselor de ajutor re ciproc.

Înfiinţarea caselor de ajutor reciproc se notifică Băncii Naţionale a României, în termen de 30 de zile de 
la data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială 
îşi au sediul. Pro cedura şi condiţiile de notificare se stabilesc prin reglementări ale BNR. În urma notificării, dacă 
fac dovada respectării cerinţelor legale, Banca Naţională a României le transmite documentul care atestă în
scrierea în Registrul de evidenţă, în termen de 30 de zile de la data depunerii documen taţiei complete şi întoc
mite în mod corespunzător.

Casele de ajutor reciproc sunt obligate să comunice modificările cu privire la datele şi informaţiile cuprinse 
în documentaţia depusă iniţial, potrivit reglementărilor emise de BNR.

Conform prevederilor Legii nr. 93/2009, casele de ajutor reciproc desfăşoară activitate de creditare cu 
res  pectarea următoarelor condiţii:

l înscrierea în Registrul de evidenţă;
l păstrarea modului de organizare, funcţionare şi asociere, potrivit prevederilor legislaţiei speciale care 

le reglementează activitatea;
l activitatea de creditare desfăşurată se limitează la acordarea de credite către membrii asociaţiilor fără 

scop patrimonial organizate pe baza liberului consimţământ al salariaţilor/pensionarilor, în vederea sprijinirii 
prin împrumuturi financiare a membrilor lor de către aceste entităţi, organizate sub forma juridică a caselor de 
ajutor reciproc;

l sursele de finanţare se limitează la cele prevăzute de legile speciale care le reglementează activitatea.

Radierea din Registrul de evidenţă se poate realiza în următoarele situaţii:
l la solicitarea casei de ajutor reciproc;
l dacă respectivei case de ajutor reciproc ia fost interzisă definitiv şi irevocabil desfăşurarea activităţii 

de creditare;
l în cazul în care casa de ajutor reciproc îşi încetează existenţa ca urmare a unui proces de fuziune, divi

zare sau din alte cauze prevăzute de lege.

n Activităţile interzise caselor de ajutor reciproc

Potrivit Legii nr. 93/2009, caselor de ajutor reciproc le este interzis să desfăşoare următoarele activităţi:
l atragerea de depozite ori de alte fonduri rambursabile de la public;
l emiterea de obligaţiuni, cu excepţia ofertei publice adresate investitorilor calificaţi, în înţelesul legii 

privind piaţa de capital;
l operaţiuni cu bunuri mobile şi imobile, cu excepţia celor legate de activitatea de creditare sau a celor 

necesare funcţionării în condiţii adecvate a entităţii;
l acordarea de credite, condiţionată de vânzarea sau de cumpărarea acţiunilor instituţiei financiare ne

bancare;
l acordarea de credite, condiţionată de acceptarea de către client a unor servicii care nu au legătură cu 

operaţiunea de creditare respectivă.
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Ü Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor

Regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora este reglementat prin 
Legea nr. 122/1996, republicată. Ele au ca scop principal sprijinirea şi întrajutorarea financiară a membrilor lor, 
persoane fizice salariate/persoane care obţin venituri de natură salarială.

Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor sunt asociaţii fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului 
consimţământ al salariaţilor, pentru acordarea de împrumuturi cu dobândă către aceştia. Dobânda la împrumuturi 
se reîntoarce la fondul social al membrilor, după deducerea cheltuielilor statutare.

Pentru acordarea de împrumuturi membrilor lor, casele de ajutor reciproc utilizează următoarele fonduri:
l fondul social al membrilor, constituit prin contribuţiile acumulate ale acestora, la care se adaugă do

bân zile anuale;
l fondurile proprii ale caselor de ajutor reciproc;
l mijloacele băneşti obţinute de la uniunea teritorială judeţeană sau de la Uniunea Naţională a Caselor 

de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România (UNCARSR).

n Supravegherea activităţii caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor de către UNCARSR

Uniunea Naţională şi uniunile constituite la nivel teritorial supraveghează activitatea caselor de ajutor 
re ciproc ale salariaţilor şi urmăresc asigurarea stabilităţii financiare a acestora.

Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor au obligaţia de a prezenta anual situaţiile financiare uniunilor 
teritoriale judeţene, Uniunii Naţionale, precum şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a muni
cipiului Bucureşti. Uniunea Naţională primeşte, verifică şi centralizează aceste situaţii în vederea depunerii lor 
la Ministerul Finanţelor Publice.

Controlul activităţilor desfăşurate de casele de ajutor reciproc se face de Ministerul Finanţelor Publice 
în condiţiile legii, în timp ce Uniunea Naţională controlează activitatea uniunilor teritoriale ale caselor de ajutor 
reciproc ale salariaţilor.

Uniunea Naţională poate iniţia procedura de dizolvare a caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor sau a 
uniunilor teritoriale, cu respectarea reglementărilor legale.

Ü Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor

Regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor este reglementat prin Legea nr. 540/2002, 
cu modificările şi completările ulterioare. Acestea au ca scop principal sprijinirea membrilor lor prin acordarea 
de îm prumuturi rambursabile, ajutoare nerambursabile şi ajutoare pentru acoperirea unor cheltuieli cu înmor
mân tarea foştilor membri, precum şi prin prestarea serviciilor accesibile tuturor membrilor lor.

Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor sunt organizaţii cu caracter civic, persoane juridice de drept 
privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale, apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală şi 
de asistenţă socială şi se pot constitui prin exercitarea dreptului la liberă asociere a următoarelor categorii de 
persoane:

l pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin;
l beneficiarii de ajutor social;
l membrii de familie – soţ, soţie, precum şi copiii majori incapabili de muncă, aflaţi în întreţinerea pen

sio narilor sau a beneficiarilor de ajutor social – membri ai acelei case de ajutor reciproc a pensionarilor.

Potrivit prevederilor Legii nr. 540/2002, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor pot desfăşura şi alte 
activităţi şi servicii decât cele enunţate prin scopul principal, respectiv:
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l organizarea de activităţi culturale, artistice, turistice şi de agrement, folosind mijloace de transport 
proprii sau închiriate;

l prestarea de servicii, contra unor tarife reduse, pentru membrii caselor de ajutor reciproc ale pen
sionari lor şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, folosind munca unor pensionari, membri ai casei 
res pective;

l organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare la preţuri de achiziţie, administrarea 
de case de odihnă şi tratament, organizarea de ateliere pentru repararea de diverse obiecte electrocasnice, 
îm brăcăminte, încălţăminte, tâmplărie şi altele;

l efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedaţi ai caselor de ajutor reciproc: confecţionarea 
de sicrie şi asigurarea transportului;

l alte acţiuni şi forme de asistenţă socială;
l prestarea unor servicii medicale contra unor tarife reduse care să acopere cheltuielile materiale şi sa

lariile personalului specializat, în cadrul cabinetelor medicale şi stomatologice individuale care funcţionează 
po trivit legilor în vigoare.

Veniturile caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor se constituie din taxele de înscriere, cotizaţiile şi 
con tri buţiile lunare ale membrilor, dobânzile provenite din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale, veni
turile realizate din prestări de servicii, dobânzile la sumele împrumutate, veniturile din organizarea manifestărilor 
culturale, artistice şi de agrement, donaţii şi sponsorizări, alte venituri prevăzute de lege.

Din veniturile realizate, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor îşi pot constitui, în condiţiile prevăzute 
de statut, fonduri pentru împrumuturi, acordarea de ajutoare nerambursabile, activităţi culturale, artistice, 
tu  ris tice şi de agrement, investiţii, subvenţionarea produselor alimentare de bază, stabilite de consiliul director, 
pentru vânzarea către membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor prin magazinele proprii şi de tip 
eco nomat, cheltuieli generale.

Din fondurile de investiţii se pot finanţa, cu aprobarea consiliului director, cumpărarea de spaţii, amena
jarea şi dotarea acestora pentru desfăşurarea activităţilor specifice caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor, 
inclusiv a magazinelor proprii şi de tip economat şi a unităţilor de tratament balnear şi de odihnă, achiziţionarea 
unor mijloace de transport auto, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.

Casele de ajutor reciproc ale pensionarilor se pot constitui în asociaţii centrale din acelaşi profil.

Ü Economiile şi investiţiile caselor de ajutor reciproc

Casele de ajutor reciproc le oferă membrilor posibilitatea de a economisi la fondul lor social. Diferenţa 
faţă de bănci este că persoanele respective vor trebui să devină membri ai acestora.

Economisirea la o casă de ajutor reciproc se poate transforma în investiţie. Dacă un membru acumulează 
un fond social la CAR în scopul obţinerii ulterioare a unui împrumut, sumele acumulate rămân la stadiul de 
eco nomii. Dacă sumele alocate depăşesc pragurile necesare pentru simpla accesare a unui împrumut şi sunt 
păs trate pe o perioadă mai mare, de mai mulţi ani, atunci ele devin investiţii.

Potrivit Legii nr. 122/1996, dobânda la împrumuturile acordate membrilor se reîntoarce la fondul social 
al acestora, după deducerea cheltuielilor statutare.

Conform manualului de educaţie financiară elaborat de UNCARSR, casele de ajutor reciproc oferă boni
ficaţii anu ale pentru fondurile sociale ale membrilor similare dividendelor acordate anual acţionarilor. Valoarea 
bonificaţiei depinde de excedentul realizat în anul financiar de casa de ajutor reciproc, astfel că nu există un 
pro cent fix de bonificare a fondului social în fiecare an. Cu toate acestea, casele de ajutor reciproc sunt motivate 
să bonifice fondul social al membrilor cu sume care să acopere indicele inflaţiei şi să atragă, în condiţii concuren
ţiale, economiile membrilor mai vechi sau mai noi.
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Ü Împrumuturile acordate membrilor de casele de ajutor reciproc

În perioadele de criză, oamenii, în special cei cu venituri reduse, trebuie să facă faţă unor dificultăţi finan
ciare foarte mari, iar un împrumut acordat unui membru al unei CAR poate să schimbe în bine poziţia financiară 
a acestuia sau a familiei sale. Calitatea de membru al unei case de ajutor reciproc permite obţinerea de îm pru
muturi pentru nevoi personale.

n Garantarea unui împrumut la casa de ajutor reciproc

În principal, împrumuturile de la casele de ajutor reciproc sunt garantate de giranţi. În cazul în care împru
mutatul nu poate plăti, giranţii vor trebui să achite datoria. Îm prumutatul are responsabilitatea primară de a 
o plăti, în timp ce responsabilitatea acestora este secundară, însemnând că girantul nu poate fi urmărit de cre
ditor pen tru datorie decât în cazul în care cel din urmă încearcă prima dată să obţină plata de la debitor.

Potrivit art. 129 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52/2016 privind contractele de credit oferite 
consumatorilor pentru bunuri imobile, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, cu modificările ulterioare, li se interzice 
caselor de ajutor reciproc înregistrate în Registrul de evidenţă al BNR să acorde credite garantate cu un bun 
imobil ori care implică un drept legat de un bun imobil.

n Rata nominală a dobânzii şi rata reală a dobânzii

Rata nominală a dobânzii se calculează cu formula ratei dobânzii simple, fiind definită ca dobânda perce
pută la un împrumut în valoare de o sută lei acordat pe o perioadă de un an.

Rata nominală a dobânzii se exprimă procentual şi reprezintă dobânda pe care o va plăti cel împrumutat 
ca urmare a primirii şi utilizării unei sume pe o anumită perioadă de timp, de regulă un an. Dacă anul se subdivide 
în luni, atunci se poate calcula rata dobânzii lunare, egală cu rata dobânzii anuale împărţită la 12. Se poate lucra 
şi cu o rată a dobânzii zilnice, mai ales atunci când se recalculează dobânzi pentru întârzieri ale plăţilor exprimate 
în zile, caz în care dobânda anuală se împarte la 365 sau 366 de zile calendaristice ale anului.

Exemplu

Un membru al unei CAR primeşte un împrumut de 12.000 lei cu o dobândă nominală de 12%, pe o peri
oadă de un an.

Ratele şi dobânzile la împrumut, calculate cu metoda dobânzii regresive, pe care trebuie să le plătească 
membrul CAR în fiecare lună de rambursare sunt următoarele:

Potrivit metodei dobânzii regresive, împrumutul va fi rambursat în rate egale de 1.000 lei/lună (12.000 lei/ 
12 luni).

Dobândă lunară = 12%/12 luni = 1% = 0,01
 lei 

Luna Rata împrumutului Dobânda Suma de plată
Soldul rămas 
de restituit

1 1.000 12.000 x 0,01 = 120 1.120 11.000

2 1.000 11.000 x 0,01 = 110 1.110 10.000

3 1.000 10.000 x 0,01 = 100 1.100 9.000

4 1.000 9.000 x 0,01 = 90 1.090 8.000
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Luna Rata împrumutului Dobânda Suma de plată
Soldul rămas 
de restituit

5 1.000 8.000 x 0,01 = 80 1.080 7.000

6 1.000 7.000 x 0,01 = 70 1.070 6.000

7 1.000 6.000 x 0,01 = 60 1.060 5.000

8 1.000 5.000 x 0,01 = 50 1.050 4.000

9 1.000 4.000 x 0,01 = 40 1.040 3.000

10 1.000 3.000 x 0,01 = 30 1.030 2.000

11 1.000 2.000 x 0,01 = 20 1.020 1.000

12 1.000 1.000 x 0,01 = 10 1.010 0

Total 12.000 780 12.780

La suma împrumutată, de 12.000 lei, membrul CAR rambursează dobânzi de 780 lei. Întrucât casele de 
aju  tor reciproc nu mai percep şi alte costuri în afara dobânzii, suma de 780 lei reprezintă costul efectiv al împru
mutului, suma de rambursat fiind cu 6,5% mai mare decât cea împrumutată.

Rata reală a dobânzii ţine seama atât de rata nominală a dobânzii, cât şi de rata inflaţiei. În cazul acordării 
unui împrumut, casa de ajutor reciproc obţine ca venit rata reală a dobânzii. Relaţia dintre rata reală şi cea no
mi nală a dobânzii poate fi surprinsă în ecuaţia:

(1 + r) x (1 + i) = (1 + R)
unde:
r – rata reală a dobânzii;
i – rata inflaţiei;
R – rata nominală a dobânzii.

O formulă aproximativă pentru rata reală a dobânzii este următoarea:

Rata reală a dobânzii = Rata nominală a dobânzii – Rata inflaţiei

În cazul în care casa de ajutor reciproc ar primi ca dobândă nominală 5% dintrun împrumut, iar inflaţia 
ar fi de 5%, rata reală a dobânzii ar fi zero, deoarece primele două sunt egale. CAR nu ar avea niciun beneficiu 
net dintrun astfel de împrumut, efectul inflaţiei anulând ve nitul de pe urma acordării acestuia.

Având în vedere că rata inflaţiei în viitor poate fi doar estimată, ratele reale ale dobânzilor înainte şi după 
un anumit moment de referinţă pot fi diferite, după cum inflaţia reală se dovedeşte a fi mai mare sau mai mică. 
În schimb, rata nominală a dobânzii este cunoscută în avans.

De exemplu, dacă rata dobânzii anuale la împrumuturi este de 10% şi rata inflaţiei anuale, de 3%, atunci 
rata reală a dobânzii este de 7%. În cazul în care peste un an rata inflaţiei scade cu 0,5%, rata reală a dobânzii 
creşte la 7,5%.

Rata inflaţiei în scădere este în favoarea creditorului, întrucât acesta va încasa dobânzi reale mai mari la 
soldul împrumuturilor acordate membrilor, în timp ce o rată a inflaţiei mai mare favorizează debitorul.

Casele de ajutor reciproc din sistemul UNCARSR practică dobânzi fixe la împrumuturile acordate mem
brilor.
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n Rata nominală faţă de rata dobânzii efective

Pentru a determina instituţiile financiare să îşi informeze clienţii prin intermediul unui singur indicator 
sintetic, Uniunea Europeană a introdus, prin Directiva 2011/90/UE a Comisiei din 14 noiembrie 2011 privind 
creditul de consum, obligativitatea calculării dobânzii anuale efective (DAE). Prin acest indicator, sumele ram
bursate actualizate cuprinzând ratele la împrumut, dobânzile, dar şi celelalte costuri suplimentare din cadrul 
peri oadei de rambursare sunt actualizate la momentul acordării împrumutului. Rata de actualizare pentru care 
rambursările totale sunt egale cu valoarea împrumutului acordat reprezintă dobânda anuală efectivă. În acest 
fel, DAE exprimă procentual toate costurile pe care le suportă membrul pentru împrumutul acordat, fără a ex
clu de din această analiză rata nominală a dobânzii, care este o componentă a DAE. Între DAE şi dobânda no minală 
rămâne o diferenţă care are la origine faptul că cea dintâi se calculează din valoarea actualizată a cos turilor 
vii toare. Prin DAE se recalculează sumele de rambursat în viitor la valoarea din prezent.

Potrivit OUG nr. 50/2010, dobânda anuală efectivă reprezintă costul total al creditului pentru consumator, 
exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului, inclusiv costurile administrării unui cont care înregis
trează atât operaţiunile de plată, cât şi tragerile, costurile de utilizare a unui mijloc de plată pentru operaţiunile 
de plată şi pentru trageri şi alte costuri privind operaţiunile de plată.

Rata dobânzii anuale efective este rata dobânzii compuse, calculată atât din dobânda nominală, cât şi 
din alte taxe şi comisioane, actualizate la momentul acordării împrumutului, anul fiind împărţit întrun anumit 
număr de perioade de rambursare, de obicei în luni.

Dobânda la suma împrumutată este dobânda totală plătită pe un an, calculată la soldul lunar nerestituit 
al împrumutului, raportată la suma împrumutată.

În general, casele de ajutor reciproc nu practică alte taxe sau comisioane pentru împrumuturile acordate. 
Dobânda anuală efectivă este egală cu dobânda nominală numai atunci când durata de rambursare a împrumu
tului este reprezentată de an, şi nu de diviziuni sau multipli ale (ai) acestuia.

Ü Tratamentul contabil al caselor de ajutor reciproc

Casele de ajutor reciproc organizează şi conduc contabilitatea potrivit prevederilor Ordinului ministrului 
finanţelor publice nr. 3.103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără 
scop patrimonial, cu modificările şi completările ulterioare. În activitatea pe care o desfăşoară, pe lângă opera
ţiunile comune regăsite şi la alte instituţii, întâlnim o serie de înregistrări contabile specifice acestui domeniu, 
pe care le prezentăm în continuare.

Exemplu

În luna decembrie 2019, casa de ajutor reciproc Înfrăţirea efectuează următoarele înregistrări conta
bile:

1. Din excedentul realizat în exerciţiul financiar curent, repartizează la fondul social al membrilor acesteia 
suma de 10.000 lei:

10.000 lei 129 = 113 10.000 lei
 „Repartizarea  „Fondul social al membrilor
 excedentului/profitului”  Caselor de Ajutor Reciproc
   (CAR)”
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2. Încasează în contul de disponibil depuneri în sumă de 5.000 lei ale membrilor la fondul social al acestora:

5.000 lei 512 = 113 5.000 lei
 „Conturi curente  „Fondul social al membrilor
 la bănci”  Caselor de Ajutor Reciproc
   (CAR)”

3. Încasează în numerar depuneri în sumă de 2.000 lei ale membrilor la fondul social al acestora:

2.000 lei 531 = 113 2.000 lei
 „Casa”  „Fondul social al membrilor
   Caselor de Ajutor Reciproc
   (CAR)”

4. Înregistrează dobânzile în sumă de 3.000 lei calculate lunar la fondul social al membrilor CAR:

3.000 lei 666 = 113 3.000 lei
 „Cheltuieli  „Fondul social al membrilor
 privind dobânzile”  Caselor de Ajutor Reciproc
   (CAR)”

5. Compensează sumele reprezentând împrumuturi restituite şi dobânzi suportate de membrii CAR, în 
va loare de 2.000 lei, cu fondul social al acestora:

2.000 lei 113 = 267 2.000 lei
 „Fondul social al membrilor  „Creanţe imobilizate”
 Caselor de Ajutor Reciproc
 (CAR)”

6. Evidenţiază suma de 1.500 lei reprezentând fondul social neridicat de membrii CAR retraşi:

1.500 lei 113 = 462 1.500 lei
 „Fondul social al membrilor  „Creditori diverşi”
 Caselor de Ajutor Reciproc
 (CAR)”

7. Virează casei de ajutor reciproc Omenia suma de 1.000 lei reprezentând fondul social al membrilor 
trans feraţi:

1.000 lei 113 = 512 1.000 lei
 „Fondul social al membrilor  „Conturi curente
 Caselor de Ajutor Reciproc  la bănci”
 (CAR)”

8. Restituie către membri suma de 4.000 lei reprezentând fondul social al acestora:

4.000 lei 113 = 512 4.000 lei
 „Fondul social al membrilor  „Conturi curente
 Caselor de Ajutor Reciproc  la bănci”
 (CAR)”
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9. Încasează prin virament suma de 5.000 lei reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de 
deces al membrilor CAR:

5.000 lei 512 = 114 5.000 lei
 „Conturi curente  „Fondul pentru ajutor
 la bănci”  în caz de deces al membrilor
   Caselor de Ajutor Reciproc
   (CAR)”

10. Încasează în numerar suma de 4.000 lei reprezentând depuneri la fondul pentru ajutor în caz de deces 
al membrilor CAR:

4.000 lei 531 = 114 4.000 lei
 „Casa”  „Fondul pentru ajutor
   în caz de deces al membrilor
   Caselor de Ajutor Reciproc
   (CAR)”

11. Înregistrează suma de 1.500 lei reprezentând ajutor în caz de deces neridicat de urmaşii legali al unui 
membru al CAR:

1.500 lei 114 = 462 1.500 lei
 „Fondul pentru ajutor  „Creditori diverşi”
 în caz de deces al membrilor
 Caselor de Ajutor Reciproc
 (CAR)”

12. Plăteşte prin virament suma de 3.000 lei reprezentând ajutor în caz de deces pentru urmaşii legali ai 
unui membru al CAR:

3.000 lei 114 = 512 3.000 lei
 „Fondul pentru ajutor  „Conturi curente
 în caz de deces al membrilor  la bănci”
 Caselor de Ajutor Reciproc
 (CAR)”

13. Plăteşte din casă suma de 2.000 lei reprezentând ajutor în caz de deces pentru urmaşii legali ai unui 
membru al CAR:

2.000 lei 114 = 531 2.000 lei
 „Fondul pentru ajutor  „Casa”
 în caz de deces al membrilor
 Caselor de Ajutor Reciproc
 (CAR)”

14. Acordă împrumuturi în sumă de 8.000 lei membrilor CAR:

8.000 lei 2675 = 512 8.000 lei
 „Împrumuturi acordate  „Conturi curente
 pe termen lung”  la bănci”
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15. Înregistrează dobânzile în sumă de 7.000 lei calculate la împrumuturile acordate membrilor CAR con
form contractelor de împrumut:

7.000 lei 2679 = 734 7.000 lei
 „Dobânzi aferente altor  „Venituri financiare
 creanţe imobilizate”  rezultate din activităţile
   fără scop patrimonial”

16. Înregistrează dobânzile în sumă de 12.000 lei calculate la împrumuturile acordate membrilor CAR 
con form contractelor de împrumut încheiate pe o perioadă mai mare de un an:

12.000 lei 2679 = 472 12.000 lei
 „Dobânzi aferente altor  „Venituri înregistrate
 creanţe imobilizate”  în avans”

17. Înregistrează suma de 1.500 lei datorată membrilor CAR reprezentând restituiri de cotizaţii şi con
tribuţii:

1.500 lei 658 = 462 1.500 lei
 „Alte cheltuieli  „Creditori diverşi”
 de exploatare”

18. Efectuează plăţi prin virament reprezentând donaţii acordate membrilor CAR, precum şi despăgubiri, 
amenzi şi penalităţi plătite terţilor şi bugetului, în sumă de 3.000 lei:

3.000 lei 658 = 512 3.000 lei
 „Alte cheltuieli  „Conturi curente
 de exploatare”  la bănci”

Ü Încadrarea caselor de ajutor reciproc în categoria întreprinderilor sociale

Potrivit Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare, casele de 
ajutor reciproc, atât cele ale salariaţilor, cât şi cele ale pensionarilor, pot fi încadrate, potrivit atributelor nonprofit 
şi de întrajutorare, ca întreprinderi sociale.

Întreprinderea socială este persoana juridică de drept privat care desfăşoară activităţi în domeniul eco
nomiei sociale, deţine un atestat de întreprindere socială şi respectă următoarele principii:

l prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea profitului;
l solidaritate şi responsabilitate colectivă;
l convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau interesele unei colec tivităţi;
l control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
l caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice domeniului economiei sociale;
l personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de autorităţile publice;
l alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru atingerea obiectivelor de interes 

general, ale unei colectivităţi sau în interesul personal nepatrimonial al membrilor.

Atestatul de întreprindere socială este forma prin care se recunoaşte contribuţia întreprinderilor sociale 
la dezvoltarea domeniului economiei sociale şi se acordă la solicitarea caselor de ajutor reciproc, pe baza actelor 
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de înfiinţare şi funcţionare, certificând scopul social al acestora şi conformarea lor cu principiile prezentate mai 
sus.

Pentru acordarea atestatului, întreprinderea socială trebuie să respecte următoarele criterii:
l acţionează în scop social şi/sau în interesul general al comunităţii;
l alocă minimum 90% din profitul realizat scopului social şi rezervei statutare;
l se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale;
l aplică principiul echităţii sociale faţă de angajaţi, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care 

nu pot exista diferenţe care să depăşească raportul de unu la opt.
Atestatul se eliberează de agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă, respectiv a municipiului 

Bu cureşti, şi se acordă pe o perioadă de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii, dacă se face dovada că sunt respec
tate condiţiile care au stat la baza acordării acestuia.


