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 C.A.R DUCTILCORD I.F.N. 

 BUZĂU, Strada. Nicolae Titulescu nr. 21 Telefon / Fax  0238 725 625 

 

    

 

R E G U L A M E N T 

privind acordarea către membrii asociaţi 

 a ajutorului financiar în caz de deces 

 

 

 Prezentul REGULAMENT elaborat, în fază de proiect, de Biroul Executiv a fost dezbătut şi aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Director nr. 9 din 18 iulie 2006, din împuternicirea dată la 26 aprilie 2006 de Adunarea 

Generală a C.A.R. DUCTILCORD I.F.N.  Buzău. 

La baza elaborării Regulamentului au stat: 

-  studiu critic asupra sistemelor de profil  existente în teritoriul municipiului şi judeţului Buzău, precum 

şi altor judeţe; 

-  indicatori activi privind statistica populaţiei municipiului şi judeţului Buzău pe grupe de vârstă şi sexe 

2001 – 2004; 

-  statistica deceselor după grupa de vârstă şi sexe în perioada anilor 2001 – 2004; 

-  numărul de decedaţi pe principalele cauze în perioada anilor 2001 – 2004; 

-  numărul mediu al pensionarilor de asigurări sociale de stat anii 2004 – 2005; 

- durata medie a vieţii pe regiuni de dezvoltare, judeţe, sexe şi medii; 

- situaţia populaţiei pe municipiul Buzău şi comunele judeţului Buzău la 1 iulie 2005 şi a populaţiei 

inactive pe sexe şi medii la recensământul din 2002; 

-  evoluţia concretă a cazurilor de deces la nivelul Asociaţiei pe perioada 2000 – 2006; 

-  rezultatele concrete ale sondajului de opinie în rândul membrilor asociaţi realizat în luna aprilie 2006; 

Activitatea privind acordarea ajutorului financiar în caz de deces s-a instituit în momentul când pentru 

această activitate au aderat cel puţin 500 de membri asociaţi. 

 

Prezentul REGULAMENT a fost  modificat/actualizat prin: 

 -   Hotararea Consiliului Director nr.22 din 10.03.2016, aprobat in Adunarea Generala din 26 aprilie 2016. 

 -  Hotararea Consiliului Director din 04.04.2017, aprobat in Adunarea Generala din 20 aprilie 2017. 

 -  Hotararea Consiliului Director nr.12/23.11.2021 si nr. 3/17.03.2022, aprobat in Adunarea Generala din 

28 martie 2022. 

 

Capitolul 1 – Definirea ajutorului financiar în caz de deces şi beneficiarii acestuia.    

 

1.1. Ajutorul financiar în caz de deces se înscrie în obiectul de activitate al Asociaţiei, prevăzut în art. 

6 (1) din Statut. El este un ajutor financiar ce se acordă pentru membrii asociaţi decedaţi care au avut calitatea 

de aderenti si au contribuit in cadrul sistemului de ajutor financiar in caz de deces. 

1.2. Potrivit articolului 11(1) litera „j” din Statut, cu privire la drepturile membrilor asociaţi, fiecare 

membru asociat al C.A.R.  DUCTILCORD I.F.N care, de bună voie şi nesilit de nimeni, aderă la activitatea 

privind ajutorul financiar în caz de deces, are dreptul la un AJUTOR, prin persoana (persoanele) 

împuternicită(e) de el în timpul vieţii, potrivit condiţiilor şi clauzelor prevăzute în acest REGULAMENT.  

  1.3. Sumele reprezentand ajutoarele de deces platite intr-o anumită lună din fondurile asociatiei, se 

recuperează in luna imediat urmatoare de la toti membri aderenti, existenti in evidentă la sfarsitul lunii in 

care s-au acordat ajutoarele.  

 

Capitolul 2 – Organizarea activităţii, condiţii de înscriere, taxe şi contribuţii. 
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 2.1. C.A.R. DUCTILCORD I.F.N. desfăşoară activitatea privind acordarea ajutorului financiar în caz 

de deces pe perioadă nelimitată şi cu număr nelimitat de membri. Dacă, din anumite cauze, pe parcursul 

funcţionării, numărul de aderenţi scade sub 500, Adunarea Generală va hotărî dacă activitatea continuă ori 

se desfiinţează. 

 2.2.  Evidenţa şi operaţiunile specifice acestei activităţi operează numai asupra membrilor asociaţi 

aderenţi. 

 2.3. Membrii asociaţi ai C.A.R. DUCTILCORD I.F.N. care, studiind acest Regulament şi din propria 

lor convingere doresc să adere la această activitate, o pot face astfel : 

- la inscrierea in Asociatie, odată cu completarea campurilor specifice din Conventia de inscriere, prin 

semnarea acesteia; 

- pe parcursul desfasurării activitătii de membru al Asociatiei, prin completarea şi semnarea unui formular 

tipizat numit ADEZIUNE pe care îl vor depune la sediul Asociaţiei – Secretariat – de unde vor primi numărul 

de înregistrare, moment în care dobândesc calitatea de membru aderent. 

 2.4. Dreptul de înscriere la activitatea privind ajutorul financiar în caz de deces îl au numai membrii 

asociati ai C.A.R. DUCTILCORD I.F.N. Pierderea calitătii de membru atrage dupa sine pierderea calitătii 

de aderent la sistemul de ajutor financiar in caz de deces. 

 2.5. Varsta limită pană la care un membru al Asociatiei poate adera la activitatea privind ajutorul 

financiar in caz de deces este 70 de ani. 

 2.6. La aderare nu se percepe taxă de inscriere. 

 2.7. Vechimea membrului aderent în această activitate curge de la data aderării, iar intrarea în drepturile 

pentru ajutor, în luna imediat următoare aderării. 

     2.8. Valoarea contribuţiei individuale pentru luna următoare, se stabileşte în funcţie de: 

- valoarea totală a ajutoarelor plătite in cursul lunii curente (calculate in funcţie de numărul contribuţiilor 

plătite si corectitudinea efectuarii plătilor de catre membrul aderent); 

-  numărul total de membri aderenti existenti la sfarsitul lunii curente. 

 2.9. Biroul Executiv va asigura totala transparenţă asupra operaţiunilor prin informarea permanentă a 

membrilor. 

2.10. Calitatea de aderent la sistemul de ajutor financiar in caz de deces se pierde in urmatoarele situatii: 

- prin renuntarea la calitatea de aderent, printr-un inscris. In acest caz are dreptul din nou sa adere la 

sistemul de ajutor in caz de deces, in aces caz vechimea si dreptul la ajutor curg din luna urmatoare aderarii. 

- la data pierderii calitatii de membru al asociatiei. In cazul reinscrierii in asociatie, poate adera la 

sistemul de ajutor in caz de deces, urmand ca drepturile la ajutor să curgă de la data reinscrierii; 

- in cazul neplatii timp de 4 luni consecutive a contributiei lunare, fapt care conduce la exculderea din 

asociatie; 

 2.11. In cazul renunţării la calitatea de aderent sau de membru CAR, contribuţiile plătite pentru 

ajutoarele de deces nu se restituie, întrucât ajutoarele de deces au fost plătite de Asociaţie pentru membrii 

decedaţi, înainte de încasarea contribuţiei de la membrii aderenţi. 

2.12. Avand in vedere cheltuielile Asociatiei pentru activitatea de ajutor financiar in caz de deces, 

cuantumul contributiei individuale lunare se va rotunji la leu, intotdeauna in plus. 

EXEMPLU : daca pe parcursul unei luni s-au plătit 30 de ajutoare, in suma totală de 104.000 lei, iar 

numărul membrilor aderenti aflati in evidenta Asociatiei la sfarsitul lunii respective este 16.300, din calcul 

va rezulta o contributie individuala pe care trebuie sa o achite fiecare din membrii aderenti in luna urmatoare 

de :          104.000 : 16.300 = 6,38 lei; 

In acest caz, dupa rotunjire, fiecare membru aderent va avea de achitat o contributie de 7 lei, urmand 

ca sumele rezultate din rotunjire să diminueze contributia din luna următoare, după ce au fost deduse 

cheltuielile de functionare a sistemului privind activitatea de ajutor financiar in caz de deces. 

 

Capitolul 3 – Drepturi şi obligaţii 
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 3.1. Fiecare membru aderent la sistemul de ajutor in caz de deces al C.A.R. DUCTILCORD I.F.N. are 

următoarele  drepturi: 

 3.1.1. să renunţe oricând printr-un inscris la adeziunea sa, însă, în acest caz, pierde dreptul de a 

beneficia de ajutorul financiar în caz de deces, chiar dacă el a contribuit o anumită perioadă. Are dreptul din 

nou sa adere la sistemul de ajutor in caz de deces, in acest caz vechimea si dreptul la ajutor curg din luna 

urmatoare aderarii. 

 3.1.2.  să se reînscrie în cazul în care, din anumite motive s-a retras din C.A.R., in acest caz vechimea 

şi dreptul la ajutor curg de la data reînscrierii.  

 3.1.3. să beneficieze, din luna următoare aderarii, de ajutorul financiar în caz de deces potrivit vechimii 

ca aderent; 

 3.1.4. să desemneze una sau doua persoane împuternicite pentru ridicarea ajutorului. 

 3.1.5. să revoce, când doreşte, persoana/persoanele împuternicita(e) iniţial şi să numească, noua/noile 

persoană (e) împuternicită (e) cărora le transferă acest drept. 

3.1.6. să fie informat, atunci când doreşte, în legătură cu date privind activitatea specifică, atât la nivel 

individual cât şi la nivelul Asociaţiei cum ar fi : 

  -   numărul de membri aderenţi, 

 -   numărul de decese înregistrate,  

 -   valoarea ajutoarelor plătite lunar sau pe o anumită perioadă,  

     -   modul de calcul al ajutoarelor de deces,  

     -   modul de calcul si valoarea contribuţiei lunare,  etc.  

3.1.7. să  participe la adunările generale în care se dezbat şi se adoptă hotărâri cu privire la această 

activitate şi să facă propuneri pentru perfecţionarea sistemului. 

  3.2. Fiecare membru asociat al C.A.R. DUCTILCORD I.F.N. aderent la sistemul de ajutor de deces 

are următoarele obligaţii: 

      3.2.1. să plătească, după caz, cu regularitate, între 1 – 30 (31) ale lunii,  odată cu celelalte obligaţii faţă 

de Asociaţie, contribuţia la ajutorul de deces. 

  Neachitarea contributiei in termen de pană la 2 luni calendaristice de la momentul creării obligatiei de 

plată, conduce la diminuarea valoarii ajutorului de deces după cum urmeaza: 

 - pentru plata in cea dea 3 lună calendaristică, diminuarea este de 100 lei dacă intarzierea s-a inregistrat 

pană la data de 01.05.2016, respectiv 25 lei dacă intarzierea a survenit dupa această dată. 

 - pentru plata in cea dea 4-a lună calendaristică, diminuarea este de 200 lei dacă intarzierea s-a 

inregistrat pană la data de 01.05.2016, respectiv 50 lei dacă intarzierea a survenit dupa această dată. 

 Luna in care membrul aderent a achitat doar o fractie din cuantumul contributiei pentru ajutorul de 

deces, nu se ia in calcul ca intarziere. 

 3.2.2. să prezinte la Sediul C.A.R., orice modificare survenită în documentele sale ce privesc 

identitatea, domiciliul, telefonul etc.  

3.2.3. să aibă un comportament civilizat, demn si onest, să facă cunoscută şi altor persoane activitatea 

C.A.R. DUCTILCORD I.F.N.; 

 3.2.4. să apere şi să promoveze prin toate mijloacele imaginea Asociaţiei; 

 3.2.5. să acţioneze pentru creşterea numărului de membri, implicit a numărului de aderenti la sistemul 

de ajutor in caz de deces. 

 

Capitolul 4 – Fondul pentru ajutorul financiar în caz de deces,constituirea si utilizarea acestuia 

Cheltuieli de funcţionare 

 

 4.1. Fondul pentru ajutorul financiar în caz de deces denumit în cele ce urmează „Fondul” se 

constituie prin Hotărarea Adunării Generale, pe baza creantelor instituite de Asociatie, garantate cu fondurile 

proprii ale fiecarui membru aderent.  
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 4.2. Fondul se întregeşte lunar din contribuţiile încasate în luna imediat următoare, de la membrii 

aderenţi.  

 

Capitolul 5 – Cuantumul ajutorului financiar în caz de deces si criterii de acordare 

 

 5.1. Ajutorul financiar în caz de deces este PROGRESIV ŞI VARIABIL.  

 PROGRESIV înseamnă că ajutorul creşte, lună de lună, în raport direct cu vechimea aderentului până 

la valoarea maximă stabilită de Adunarea Generală, după cum urmează : 

- Pentru fiecare lună pană la aprilie 2016 inclusiv, cu cate 100 lei; 

- Pentru fiecare luna incepand cu mai 2016, cu cate 25 lei. 

 

EXEMPLU : Ne aflăm in luna martie 2022. Pentru o persoana care a intrat in drepturi in luna ianuarie 

2015 (cand a si achitat prima contributie), cuantumul potential al ajutorului de deces se calculează astfel : 

 

   - 16 luni (ianuarie 2015 – aprilie 2016 inclusiv) X 100 lei = 1.600 lei 

       - 71 luni (mai 2016– martie 2022)                      X  25 lei  = 1.775 lei 

                           Total                                                              =  3.375 lei  

 

 VARIABIL  înseamnă că : 

 a) Valoarea ajutorului individual diferă de la un membru aderent la altul în funcţie de data aderării lui 

şi corectitudinea la plata contribuţiei. 

 

EXEMPLU: Ne aflăm în luna martie 2022:  

 1. Domnul P.I. care a aderat în decembrie 2014 şi a contribuit corect în perioada urmatoarelor 87 luni, 

are dreptul la un ajutor  de 3.375 lei,vezi exemplul de mai sus). 

 2. Domnul V.R., care a aderat tot în decembrie 2014, ar fi avut dreptul la un ajutor tot de 3.375 lei. 

Insă, pentru neplata a 2 contribuţii în termenul admis, in lunile iunie 2015 si iunie 2016, ajutorul se 

diminuează dupa cum urmeaza : 

 - cu 100 lei pentru neplata in termen a contributiei pentru luna iunie 2015; 

 - cu 25 lei pentru neplata in termen a contributiei pentru luna iunie 2016. 

In concluzie, domnul V.R. are dreptul la un ajutor de deces in cuantum de : 

    3.375 – 125 = 3.250 lei 

 b) Corectitudinea la plata contributiei, se analizează pentru perioada de timp care generează cuantumul 

maxim al ajutorului de deces, socotită de la luna decesului, in urmă. Cuantumul maxim al ajutorului financiar 

in caz de deces este aprobat de Adunarea Generala. 

  Incepand cu data de 01.12.2021 se majoreaza cuantumul ajutorului financiar in caz de deces de 

la 4.200 lei/membru, la nivelul maxim de 5.000 lei/membru. Cuantumul ajutorului financiar in 

caz de deces va creste progresiv luna de luna in raport direct cu vechimea aderentului pana la 

valoarea maxima stabilita.  

c) Valoarea ajutorului maxim la nivelul asociaţiei este stabilit de Adunarea Generală. Deci, valoarea 

maximă este variabilă (în sus sau în jos) în funcţie de gradul de suportabilitate de membrii aderenţi a valorii 

contribuţiei lunare.  

5.2. Analiza fiecărui caz în parte precum şi plata efectivă şi imediată a ajutoarelor se face sub 

supravegherea Biroului Executiv prin compartimentele de specialitate. 

 

5.3.  Criteriile de acordare a ajutoarelor financiare în caz de deces sunt: 

- să figureze în evidenţa CAR la activitatea privind ajutorul financiar în caz de deces atât titularul cât 

şi persoana împuternicită;  

- să aibă contribuţiile plătite corespunzător vechimii în această activitate. 
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Capitolul 6 – Evidenţe, decontări, raportări 

 

 6.1. Evidenţa membrilor asociaţi aderenţi la activitatea privind ajutorul financiar în caz de deces, se 

organizează în cadrul activităţii generale a Asociaţiei. 

 6.2. Evidenţa fondului utilizat în activitatea privind acordarea ajutorului financiar în caz de deces se 

organizează separat potrivit procedurii interne aprobate. 

 6.3. Operaţiunile  privitoare la mişcarea sumelor în şi din fondul pentru ajutorul financiar în caz de 

deces se realizează în conformitate cu art. 39 din Statutul Asociaţiei sub incidenţa normelor financiar – 

contabile în vigoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

     6.4. Operaţiunile privitoare la contribuţiile la fondul pentru ajutorul financiar în caz de deces datorate 

de membrii aderenţi se evidenţiază separat de operaţiunile legate de cotizaţii şi împrumuturi, însă 

documentele eliberate în mod curent membrilor de către Asociaţie vor include şi informaţiile legate de aceste 

contribuţii. 

 6.5. Plata ajutorului financiar în caz de deces se face la data înregistrării decesului membrului 

aderent in baza Convenţiei încheiate cu C.A.R. DUCTILCORD I.F.N. de către membrul asociat aderent, 

către persoana (persoanele) împuternicită(e) să preia drepturile ce i se cuvin de la Asociaţie în baza 

următoarelor documente: 

-   Cererea pentru acordarea ajutorului financiar in caz de deces; 

-   Cartea de identitate personală;     

- Certificatul de deces al defunctului membru asociat, prezentat in original; 

- Actul de succesiune (după caz). 

 6.6. In cazul cand membrul asociat aderent, decedat, prezintă sold din împrumutul în derulare 

si alte obligatii – se efectueaza compensarea obligatiilor cu creantele (fonduri proprii, ajutor de deces), 

sumele ramase necompensate urmand a fi recuperate, astfel:  

-  de la imputerniciti sau succesori ai defunctului; 

-  de la giranti. 

 6.7. In cazul în care persoana împuternicită, din diverse motive, nu a solicitat acordarea ajutorului şi/sau 

celelalte drepturi conform Convenţiei, C.A.R. DUCTILCORD I.F.N. va transfera asupra moştenitorilor 

legali nominalizaţi în Actul de Succesiune, atât drepturile ce le revin de la Asociaţie cât şi datoriile 

defunctului faţă de asociaţie. Sumele nesolicitate in termenul legal de prescriptie (3 ani), de la data nasterii 

dreptului, se fac venituri ale Asociatiei.  

Capitolul 7  –  Adoptarea hotărârilor 

 

7.1. Potrivit competenţelor  prevăzute la art. 16(1) din Statut, Adunarea Generală poate opera orice 

măsuri privind activitatea Asociaţiei.  

7.2. Adunarea Generală a membrilor asociaţi, poate adopta hotărâri ce privesc menţinerea sau nu, în 

cadrul obiectului de activitate al Asociaţiei a acestui segment de activitate.  

7.3. La adoptarea hotărârilor privitoare la prezentul REGULAMENT, cvorumul Adunării Generale se 

constituie numai din membrii aderenţi la această activitate.  

7.4. Toate hotărârile se adoptă în mod democratic, prin voinţa majorităţii simple a participanţilor la 

Adunarea Generală. 

7.5. Consiliul Director analizează periodic activitatea privind acordarea ajutorului financiar în caz de 

deces şi adoptă hotărârile ce se impun conform competenţelor sale, cuprinzând această activitate în raportul 

anual prezentat Adunării Generale. 

7.6. Conducerea operativă a Asociatiei duce la indeplinire hotararile Consiliului Director din 

prezentul regulament cat si a normelor si ordinelor.  

 

Capitolul 8 – Dispoziţii finale 
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8.1. C.A.R. DUCTILCORD I.F.N. va putea reconsidera prevederile prezentului 

REGULAMENT prin Hotărârea Adunării Generale si în cazuri de forţă majoră : 

-     război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui duşman extern; 

-   război civil, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie;  

-   explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive; 

-     poluare sau contaminări în masă din orice cauze; 

-     fenomene meteorologice devastatoare (furtuni, tornade, mari cutremure, alunecări sau scufundări de 

terenuri cu distrugeri de vieţi în masă) care ar putea modifica substanţial elementele statistice care au stat la 

baza elaborării sale, respectiv o rată a mortalităţii  considerată natural normală. 

 

8.2. Prezentul Regulament a fost reformulat si aprobat in Adunarea Generala C.A.R. DUCTILCORD 

I.F.N. din data de 28.03.2022. 

 
 

PRESEDINTE C.A.R. DUCTILCORD I.F.N. 

RINCIOG LILIANA 

 

 

 

 


