
 

 

 
REGULAMENT 

 
privind constituirea si utilizarea Fondului pentru ajutor in caz de deces 

 
 
 Art. 1.  Fondul pentru ajutor in caz de deces se constituie avand ca temei legal Statutul – 
cadru al C.A.R. aprobat de Conferinta Nationala a U.N.C.A.R.S.R. din anul 2013 si Statutul 
propriu. 
 
 Art.2. Pentru uzul prezentului regulament , Fondul pentru ajutor in caz de deces se va 
numi fond. 
 
 Art.3. Fondul se constituie ca urmare a vointei membrilor, constituind o expresie fidela a 
principiului solidaritatii si intrajutorarii. 
 
 Art.4. Scopul constituirii fondului este acela de a veni in sprijinul familiei persoanei 
decedate pentru care s-a contribuit la fond, pentru diminuarea efortului banesc al acesteia. 
 
 Art.5. Fondul se constituie si se utilizeaza urmand regimul fondurilor cu destinatie 
speciala, neputand fi utilizat pentru alte destinatii decat cea prevazuta expres in prezentul 
Regulament . 
 
 Art.6. Fondul se formeaza pe seama urmatoarelor surse : 
 
 a)  – din contributia lunara a membrilor, in cuantumul aprobat de forul competent ; 
 b) – o cota parte din excedentul anual, in cuantumul aprobat de forul competent . 
 
 Art.7. Resursele constituite se depersonalizeaza, au titlu definitiv si nu sunt restituibile 
in caz de retragere, transfer sau alte situatii de decadere din calitatea de membru al casei de 
ajutor reciproc . 
 
 Art.8.  Contributia lunara la Fondul pentru ajutor in caz de deces poate fi de: 2 lei/lună, 5 
lei/luna sau 10 lei/luna. In functie de valoarea si perioada contributiei, se stabileste marimea 
ajutorului in caz de deces.  
 Persoanele care au contribuit cu sume diferite, vor beneficia de vechimea, respectiv de 
ajutorul în caz de deces corespunzător fiecărei grile în parte (de ex: o persoană care contribuie 
10 ani cu 2 lei/lună, 5 ani cu 5 lei/lună și 4 ani cu 10 lei/lună va beneficia de ajutorul cuvenit 
pentru vechimea de 10 ani la grila 1 + ajutorul cuvenit pentru vechimea de 5 ani la grila 2 + 
ajutorul cuvenit pentru vechimea de 4 ani la grila 3). 
 
 Art.9.  La Fondul pentru ajutor in caz de deces constituit prin contributii lunare nu se 
bonifica dobanda. 
 
 Art.10.  Ajutorul in caz de deces constituit prin contributii lunare, se acorda cu 
respectarea urmatoarelor reglementari : 



 

 a.  Plata unei contributii lunare, conform optiunii membrului ( 2, 5 sau 10 lei/luna); 
Contributia se poate plati in avans pentru maxim 1 an de zile. 
 b.  In cazul întârzierilor la plata contribuției mai mici de 12 luni, ajutorul poate fi acordat 
doar dacă plata se aduce la zi. 
 c.  În cazul în care o persoană întrerupe contribuția la fondul pentru ajutor în caz de deces timp de 
12 luni, nu va mai putea beneficia de acest ajutor.  
 d. Membrii care sunt in situatia de a fi executati silit pentru imprumuturi nerambursate 
la termen, sunt decazuti din calitatea de membri ai Casei si eventualul fond constituit devine 
nerestituibil. 
 
 Art.11. Ajutorul in caz de deces constituit prin contributii lunare se acorda in functie de 
contributia lunara si perioada de contribuție, conform Anexei 1 la prezentul Regulament. 
 
 Art.12.  Solicitantul ajutorului in caz de deces trebuie sa prezinte Casei: 
 ‐ cerere scrisa pentru primirea ajutorului in caz de deces; 
 ‐ certificatul de deces al persoanei pentru care s-a contribuit (copie Xerox si original ); 
 ‐ documentele care il identifica drept successor legal (copie Xerox si original ); 
 ‐ documentele din care sa rezulte ca a suportat cheltuielile in urma decesului, in cazul in 
care solicitantul este alta persoana decat succesorii legali ai membrului decedat . 
 
 Art.13. Fondul rămas neconsumat la finele anului se reportează în anul următor.  
 
 Art.14. Din ajutorul de deces acordat urmaşilor legali se vor reţine eventualele datorii 
ale decedatului către casa de ajutor reciproc. 
 
 Art.15. Contribuţia la fondul pentru ajutor în caz de deces se poate face prin 
completarea unei cereri tip.  
 
 Art.16. Pot contribui la acest fond doar membrii CAR, astfel: pentru titular (membrul 
CAR), pentru soţ/soţie, mamă/tată, socru/soacră. Sunt interzise 2 sau mai multe contribuţii la 
acest fond pentru aceeaşi persoană. Dacă mai multe persoane contribuie pentru aceeaşi 
persoană, va fi acordat un singur ajutor în caz de deces. 
 
 Art.17. Pentru membrii care contribuie la acest Fond cu 5 lei/luna, obligatia cotizatiei 
lunare la Fondul social se poate reduce cu 3 lei/lună. Pentru membrii care contribuie la acest 
Fond cu 10 lei/luna, obligatia cotizatiei lunare la Fondul social se poate reduce cu 8 lei/luna. 
 
 Art.18. Persoanele care contribuie la fondul pentru ajutor în caz de deces au 
posibilitatea de a mări contribuția după voința lor, la 5 sau 10 lei/lună. Modificarea contribuției 
în sensul diminuării acesteia nu este permisă. 
 
 Art.19. Prezentul Regulament este valabil începând cu data de 1 iunie 2014 și se aplică 
tuturor persoanelor care contribuie la fondul pentru ajutor în caz de deces. 
 
 
 
 


