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 Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale 
Salariaţilor din România este organizaţia naţională 
autorizată, răspunzătoare de menţinerea şi dezvoltarea 
sistemului solid şi sigur al caselor de ajutor reciproc 
ale salariaţilor; 

 

 Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor din România 
sunt constituite de salariați sau persoane care obțin 
venituri de natură salarială, în vederea sprijinirii și 
întrajutorării financiare a membrilor lor; 

 

 Casele de ajutor reciproc din sistemul U.N.C.A.R. 
activează pe piața financiară din România numai în 
interesul membrilor lor; 



 Casele de ajutor reciproc au reușit să aibă un trend ascendent al 

activității în perioada crizei financiare. Fiecare entitate C.A.R. a 

încercat să-și găsească propriul echilibru al performanței și 

competitivității; 

 Politica sistemului C.A.R. este îndreptată spre integrarea caselor de 

ajutor reciproc în economia socială; 

 Ce oferă acum o casă de ajutor de ajutor reciproc membrilor: 

 acordarea de împrumuturi pentru satisfacerea nevoilor 

personale sau dezvoltarea activităților generatoare de venit; 

 posibilitatea de economisire prin acumulări lunare sau 

ocazionale la fondurile sociale proprii; 

 educație financiară; 

 acordarea unui ajutor nerambursabil urmașilor în cazul 

decesului membrului, cu condițiua ca C.A.R. să aibă constituit 

fondul pentru ajutor în caz de deces; 

 alte forme de ajutoare, burse de studii pentru copii membrilor, 

s.a. 



Reformarea conceptului de Casă de Ajutor Reciproc, 

însemnând: 

un nou model de guvernanță prin care se vor separa 

funcțiile de planificare strategică de cele executive; 

combinarea optimă între serviciile actuale prin agenții 

și puncte de lucru cu cele virtuale/digitale; 

dezvoltarea de către Uniunea Națională a programului 

denumit ON–LINE CAR, sub forma unei aplicații web 

găzduită pe serverul său; 

desfășurarea unor activități specifice astfel încât 

C.A.R. să devină un CLUB al membrilor; 

dezvoltarea spiritului antreprenorial al membrilor, s.a. 

 



Calea Călăraşilor nr. 249, bl.65, sc.2, ap. 40-41, 

Bucureşti, sector 3 

Telefon: 021.320.04.30/ 021.320.04.31 

Fax: 021.320.20.78 

E-mail: uncar@uncar.ro 

 www.uncar.ro

Vă mulțumesc! 

Dună Marioara  
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