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ASOCIA�IA CAR ÎNV���MÂNT CÂMPULUNG 
CIF: 11635637, J03/Sent. Civ. 343/28.01.1997 
Câmpulung, jud. Arge�, Str. Negru Vod�, nr. 86 

 
 
 

RAPORT FINANCIAR CONTABIL LA 31.12.2020 
 
 

Casa de Ajutor Reciproc Înv���mânt Câmpulung este organiza�ie financiar� 
nebancar� f�r� scop patrimonial, organizat� în vederea sprijinirii �i întrajutor�rii 
financiare a membrilor asocia�i. Este o institu�ie cu tradi�ie, având în vedere c� înainte de 
1949 a func�ionat Banca Popular� Lumina a Înv���torilor Musceleni, care a fost 
transformat� prin Decretul 358/1949 în Casa de Ajutor Reciproc Câmpulung Muscel. 
Aceasta este singura institu�ie cu denumirea Casa de Ajutor Reciproc 
Înv���mânt din Câmpulung Muscel! 

 
Pentru întocmirea situa�iilor financiare anuale s-a respectat cadrul legal, respectiv: 
- Prevederile incidente din Legea contabilit��ii nr. 82/1991 republicat�, cu modific�rile 

�i complet�rile ulterioare, potrivit c�reia, persoanele juridice f�r� scop patrimonial au obliga�ia s� 
întocmeasc� situa�ii financiare anuale, conform reglement�rilor contabile aplicabile (art.5, alin. 
(1) �i art.28, alin. (6) din Legea contabilit��ii); 

- Prevederile incidente din Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 3103/2017 privind 
aprobarea Reglement�rilor contabile pentru persoanele juridice f�r� scop patrimonial, cu 
modific�rile �i complet�rile ulterioare, aplicabile cu 01.01.2018, potrivit c�ruia, persoanele 
juridice f�r� scop patrimonial întocmesc situa�ii financiare anuale care cuprind bilan�ul �i contul 
rezultatului exerci�iului. 

- Prevederile incidente din Ordinul ministrului finan�elor publice nr. 58/2021 privind 
principalele aspecte legate de întocmirea �i depunerea situa�iilor financiare anuale �i a raport�rilor 
contabile anuale ale operatorilor economici la unit��ile teritoriale ale Ministerului Finan�elor 
Publice �i pentru reglementarea unor aspecte contabile pentru exerci�iul financiar 2020, 

fapt pentru care v� supun aten�iei urm�torul raport contabil privind activitatea CAR 
Înv���mânt Câmpulung în perioada sus-men�ionat�. 

 
La data de 31.12.2020 CAR Înv���mânt Câmpulung reune�te 4180 membri, salaria�i în 

înv���mânt �i în alte entit��i, dar �i fo�ti salaria�i, pensionari �i persoane diverse, fa�� de 4013 
membri la 31.12.2019. 

 



 
 
Rezultatul exerci�iului financiar 2020 s-a concretizat prin ob�inerea unui excedent 

de 1.878.704 lei, ca difern�� între veniturile totale realizate din activitatea f�r� scop 
patrimonial de 3.127.327 lei �i cheltuielile privind activitatea f�r� scop patrimonial de 
1.248.623 lei. 

  

 
 
La sfâr�itul anului 2020 excedentul în sum� de 1.878.704 lei  a fost repartizat astfel: 
-    1.550.427 lei la fondul social al membrilor, 
-    328.277 lei rezultat reportat, 
pentru care propunem urm�toarea distribuire: 
-    298.277 lei la fondul de rezerve statutare, 
-    30.000 lei la fondul ajutoarelor de deces. 
Repartizarea propus� satisface dorin�a de fidelizare a membrilor no�tri, având în vedere 

c� beneficiul de 4,5% acordat la fondul social mediu de 34.453.734 lei dep��e�te cu aproape 



2,5% rata infla�iei raportat� de INS la trimestrul IV 2020 de 2,06%. Pe de alt� parte, beneficiul 
acordat membrilor no�tri reprezint� pentru ace�tia un venit neimpozabil. 

Fondul de rezerve statutare va cre�te cu suma de 298.277 lei, de la 1.679.190 lei, 
fond actual, la 1.977.467 lei, sporind capitalurile proprii. 

Fondul pentru ajutor în caz de deces la 31.12.2020 era de 2.884 lei, ad�ugând suma 
de 30.000 lei va fi de 32.884 lei. Men�ionez c� acest fond este utilizat conform prevederilor 
statutare numai pentru acordarea de ajutoare nerambursabile urma�ilor membrilor 
deceda�i ai CAR Înv���mânt Câmpulung. Din ajutorul acordat se vor re�ine eventualele 
datorii ale membrului decedat. 

Fondul social al membrilor CAR Înv���mânt Câmpulung s-a ridicat la sfâr�itul 
anului 2020 la suma de 38.552.396 lei. 

 

 
 
În prezent activitatea CAR Înv���mânt Câmpulung IFN este extins� la nivelul jude�ului 

Arge�, având la aceast� dat� peste 120 de sec�ii (grupe) în aproape toate unit��ile de înv���mânt, 
prim�rii firme de prestigiu precum Dacia Mioveni, Greiner Assistec SRL, True Stomartists SRL, 
3D Studio Dent SRL, Setro Metal Group SA, Sercop ADN SRL, Prim�ria Corbi, Fontana Piedro 
România SA, Gr�dini�e �i �coli din Mioveni, Mice�ti �i Pite�ti, S.I.L.D.V.B SRL din Berevoe�ti. 

 
În anul 2020 au fost acordate un num�r de 1.225  împrumuturi. 
În perioada ianuarie – decembrie 2020 re�inerea ratelor s-a efectuat pe statul de plat� 

pentru membrii activi din sistem, iar fo�tii salaria�i cât �i persoanele diverse au achitat, 
preponderent la casieria institu�iei. Având în vedere situa�ia f�r� precedent pe care o traverseaz� 
întreaga omenire prin apari�ia �i declararea pandemiei cu coronavirusul COVID-19, a m�surilor 
de prevenire a r�spândirii acestuia, mare parte a membrilor au f�cut plata ratelor on-line, prin 
virament bancar, a�a încât, activitatea institu�iei s-a desf��urat normal, iar rezultatele foarte bune 
ob�inute se datoreaz� fiec�ruia dintre membrii no�tri. Coordonatele privind plata au fost afi�ate la 
sediul institu�iei �i pe site. De asemenea, pe întreaga perioad� de limitare a contactului dintre 
persoane, leg�tura cu membrii no�tri s-a între�inut permanent prin respectarea m�surilor de 
distan�are fizic�, de igien�, iar pentru buna desf��urare a activit��ii, operatiunile de analiz� dosare 
de împrumut �i consultan�� s-au realizat telefonic �i concomitent on-line; acordare împrumuturi, 



informare membri, s-au desf��urat on-line, iar la ridicarea st�rii de urgen�� au fost aduse 
documentele în original. 

O alt� m�sur� venit� în sprijinul membrilor este aceea de instalare POS pentru plata cu 
cardul. 

Situa�iile financiare anuale încheiate la 31.12.2020 reflect� pozi�ia �i performan�ele 
entit��ii, comparativ pentru exerci�iul financiar 2020, fa�� de exerci�iul financiar 2019. 

Bilan�ul contabil, Formularul F10, prezint� sub form� de list�, activele institu�iei în 
ordinea invers� a lichidit��ii lor, de la cele mai pu�in lichide, respectiv imobiliz�rile corporale, la 
cele mai lichide, reprezentate de numerarul din casieria unit��ii, apoi datoriile, prezentate în 
ordinea exigibilit��ii lor, datoriile pe termen scurt, apoi cele pe termen lung, scadente peste un an. 
Prin diferen�a dintre elementele de activ �i cele de pasiv este eviden�iat indicatorul „Capitaluri 
proprii”.  

  
La sfâr�itul anului 2020, comparativ cu anul 2019, situa�ia bilan�ier� de prezint� 

astfel: 
Imobiliz�ri corporale: 275.574 lei, fa�� de 97.462 lei în 2019, cre�tere cu 178.112 lei, 

ca urmare a achizi�iei unui imobil pentru extindere sediu social. 
Imobiliz�ri financiare: 40.853.676 lei, fa�� de 38.797.922 lei în 2019, cre�tere cu 

2.055754 lei. (împrumuturi 32.904.160,33 lei, depozite constituite la b�nci 1.118.350 lei �i 
dobânzi estimate 7.571.542,44 lei = 41.594.053 lei). Ajustarea împrumuturilor, cu suma de 
740.377 lei, a condus la o valoare net� a imobiliz�rilor financiare de 40.853.676 lei. 

Crean�e: 144.882 lei, fa�� de 81.777 lei în 2019, cre�tere cu 63.105 lei, ca urmare a 
d�rii spre executare a dosarelor cu delicven�� mare. 

Casa �i conturi la b�nci: 7.217.908 lei, fa�� de 1.944.847 lei în 2019, cre�tere cu 
5.273.061 lei 

Datorii pe termen scurt: 59.178 lei, fa�� de 58.167 lei în 2019, cre�tere cu 1.011 lei 
Venituri înregistrate în avans: 7.571.542 lei, reprezentând dobânzi asupra 

împrumuturilor acordate 
Capital: 51.860 lei, fa�� de 43.020 lei în 2019, cre�tere cu 8.840 lei 
Rezerve din reevaluare: 77.299 lei, fa�� de 77.299 lei în 2019 
Rezerve statutare: 1.679.191 lei, fa�� de 1.456.016 lei în 2019, cre�tere 223.175 lei, 

ca urmare a repartiz�rii acestei sume din excedentul exerci�iului financiar 2019 
Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat: 164.208 lei, fa�� de 164.208 lei 

în 2019 
Excedent: 1.878.704 lei, fa�� de 1.633.739 lei în 2019, cre�tere cu 244.965 lei 
Repartizarea excedentului: 1.550.427 lei, fa�� de 1.399.681 lei în 2019, cre�tere cu 

150.746 lei, reprezentând suma acordat� membrilor ca beneficiu 
CAPITALURI PROPRII TOTAL: 2.300.835 lei, fa�� de 1.974.601 lei în 2019, 

cre�tere cu 326.234 lei 
Fondul social al membrilor CAR: 38.552.396 lei, fa�� de 32.168.296 lei în 2019, 

cre�tere cu 6.384.100 lei 
Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor CAR: 2.884 lei, fa�� de 14.000 

lei în 2019, sc�derea cu 11.116 lei s-a datorat num�rului mare de decese înregistrate în anul 
2020 din rândul membrilor CAR. Necesit� constituirea unui fond mai mare. 

Alte fonduri privind AFSP: 5.205 lei, fa�� de 5.205 lei în 2019 
CAPITALURI – TOTAL: 40.861.320 lei, fa�� de 34.162.102 lei în 2019, 

cre�tere cu 6.699.218 lei. 



Performan�a institu�iei se reflect� în situa�iile financiare în Contul prescurtat al 
rezultatului exerci�iului, Formular 20: 

Venituri din activitatea f�r� scop patrimonial: 3.127.327 lei, fa�� de 2.956.564 lei în 
2019, cre�tere cu 170.763 lei 

Cheltuieli privind activit��ile f�r� scop patrimonial: 1.248.623 lei, fa�� de 1.322.825 
lei în 2019, sc�dere cu 74.202 lei 

EXCEDENT: 1.878.704 lei, fa�� de 1.633.739 lei în 2019, cre�tere cu 
244.965 lei 

Consiliul Director a manageriat responsabil activitatea în anul 2020, c�ci rezultatul 
foarte bun se datoreaz�, pe de o parte cre�terii veniturilor cu 170.763 lei, dar �i reducerii 
cheltuielilor cu 74.202 lei. 

Evolutia soldului la Împrumuturi 
 

 
 

Evolu�ia soldului la Fonduri �i Împrumuturi 
 

 



Disponibilit��ile b�ne�ti totale au fost în valoare de 7.217.908,62 lei, repartizate astfel: 
-  sold în cas�: 1.113.324,55 lei, 
-  sold în banc�: 6.104.584,07 lei. 
Disponibilit��ile b�ne�ti aflate ca disponibil în conturile curente la b�nci, se reg�sesc în 

urm�toarele conturi: 
- cont curent BCR: 6.095.471,74 lei; 
- cont curent CEC Bank: 9.112,33 lei; 
Total conturi curente: 6.104.584,07 lei. 
Comisionul de administrare pachet de produse �i servicii BCR a fost renegociat, a�a încât, 

pentru anul 2021 acesta este de 121,48 lei/lun�, fa�� de 269 lei/lun� în anul 2020. 
Depozitele constituite la b�nci în valoare total� de 1.118.350,12 lei se afl� ca: 
- depozit constituit la CEC Bank: 718.350,12 lei; 
- depozit constituit la BCR: 400.000 lei. 
 
Cheltuielile efectuate, dup� natura lor, în valoare total� de 1.248.623,65 lei sunt: 
- cheltuieli cu materiale consumabile �i nestocate – 7.590,25 lei 
- cheltuieli cu colaboratorii – 176.613 lei 
- cheltuieli de protocol, reclam� �i publicitate – 23.133,70 lei, inclusiv tichetele cadou acordate 

colaboratorilor) 
- cheltuieli cu serviciile bancare – 6.366,65 lei 
- alte cheltuieli cu serviciile executate de ter�i – 10.808,40 lei, 
-  alte cheltuieli de exploatare – 7.543,77 lei 
- cheltuieli cu alte impozite, taxe �i v�rs�minte asimilate – 2.572 lei  
 (impozitul pe cl�diri 873 lei, impozitul pe terenul de la Techirghiol 249 lei, impozitul pe 

tichetele cadou acordate colaboratorilor 1270 lei, taxe judiciare de timbru 180 lei). 
- cheltuieli cu personalul – 460.549 lei 
- cheltuieli cu tichetele cadou acordate personalului – 800 lei 
- cheltuieli cu CAM la Bugetul consolidat al statului – 14.335 lei 
- cheltuieli cu contribu�ia la FEDCAR – 50.000 lei 
- cheluieli cu amortizarea – 6.365,46 lei 
- cheltuieli financiare privind ajust�rile – 481.946,42 lei 
Veniturile înregistrate, dup� provenien��, în valoare total� de 3.127.327,47 lei sunt: 
- venituri din împrumuturi tradi�ionale – 3.010.279,02 lei 
- venituri din împrumuturi diversificate – 7.139,58 lei 
- venituri din dobânzi – 19.139,11 lei 
- venituri financiare din ajust�ri – 88.951,32 lei 
- venituri din dona�ii – 1.199 lei 
- alte venituri din activitatea f�r� scop patrimonial – 619,44 lei 
Rezultatele foarte bune, traiectoria ascendent� a CAR Înv���mânt Câmpulung se bazeaz� 

pe sorgintea sa, pe colaborarea foarte bun� cu toate unit��ile la care sunt salaria�i membrii no�tri, 
precum �i pe calitatea uman�, seriozitatea �i corectitudinea fiec�rui membru în parte, pe 
integritatea �i profesionalismul salaria�ilor �i organelor de conducere �i, nu în ultimul rând, pe 
siguran�a conferit� de afilierea la FEDCAR. Activitatea CAR Înv���mânt Câmpulung se va 
desf��ura în condi�ii de continuitate, politicile contabile utilizate la întocmirea situa�iilor financiare 
anuale sunt în conformitate cu reglement�rile contabile aplicabile, situa�iile financiare anuale ofer� 
o imagine fidel� a pozi�iei financiare, performan�ei financiare �i a celorlalte informa�ii referitoare la 
activitatea desf��urat�.  

 
CONTABIL 	EF,  

Ec. Miculescu Ilioara 
 

Ilioara 

Miculescu

Semnat digital de 

Ilioara Miculescu 
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