
CASA DE AJUTOR RECIPROC     Vizat C.F.P., Data ________________ 
ÎNVĂŢĂMÂNT   VASLUI   I.F.N.     pentru suma de ________________ lei 
Cod Fiscal: 444 5427       DIRECTOR ECONOMIC, 

                                                          _______________________________ 

CERERE  DE  ÎMPRUMUT1 Nr. ______ din data de _____________ 

Subsemnatul(a)2 ___________________________________, pseudonim ___________________________________, 
cetăţean _______________, de naţionalitate (etnie) ______________, născut(ă) în _____________, judeţul 
__________________, localitatea ______________________________________, cod poştal  __________, la data de 
__________________, fiul (fiica) lui ___________________ şi al _______________________, Cod Numeric Personal 
__________________, posesor al B.I. (C.I.) seria ___ nr. ____________, eliberat( ă) de Poliţia ____________, la data de 
_______________, rezident / nerezident, cu domiciliul stabil în România,  judeţul ________________________, loc. 
__________________, str. _________________________, nr. ___, bloc ___, scara ___, ap. ___,  cod poştal __________, 
tel./ fax acasă (fix) +4(0_______________), tel./ fax mobil +4(0_____________), e-mail 
_____________________@__________________, salariat încadrat la unitatea 3 ______________________________, 
secţia _______, marca ______, cu sediul în jude ţul ____________________________, loc. __________________, str. 
________________________, nr. ___ , tel./ fax serv. +4(0_____________), în funcţia de ___________________________, 
funcţie publică ______________________, la __________________________________________________________, 
membru(ă) al C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT  VASLUI  I.F.N. din data de ___________, solicit următorul tip de împrumut: 
I. Credit Nevoi Personale tradiţional pe termen scurt pe termen mediu
Suma solicitată                              lei (                                                                                 lei) Numărul de rate: 
II. Buget familial (completează cu informaţii reale, C.A.R. având oricând dreptul de a verifica datele oferite !) 

Venituri (lunar) Cheltuieli (lunar) 
Venit net: întreţinere cumpărări în rate  
Alte surse:  energie electrică altele  

telefon 
chirie sau rată locuinţă 

pensie alimentară coşul alimentar  

TOTAL  VENITURI: rate la C.A.R. 
sau la alte instit. financiare 

TOTAL  
CHELTUIELI: 

III. Alte informaţii (completează cu informaţii reale, C.A.R. având oricând dreptul de a verifica datele oferite !) 
Întrebare Da / Nu Valoare (lei) Întrebare Da / Nu 

Sunteţi proprietar de locuinţă ? Sunteţi membru unei alte C.A.R. ?  
Sunteţi proprietar de autovehicul ? Sunteţi girant pentru alte împrumuturi ? 

Aveţi sume în conturi deschise la bănci ?   Aţi fost urmărit pentru debite restante ? 
Aveţi împrumuturi şi la alte instituţii financiare (inclusiv C.A.R.) ?   Sunteţi parte într-un proces ?  

Aveţi constituite garanţii pentru alte persoane ?   Aveţi antecedente penale ?  
giranţi bunuri materiale (gaj) alte surse IV. Garanţii (aduse) DA / nr. = NU NU 

V. Subsemnatul(a) __________________________________________________________, declar că cele de mai sus sunt 
adevărate, orice afirmaţie neadevărată constituie fals şi uz de fals în declaraţie şi antrenează răspunderea penală
potrivit Codului Penal. Mă angajez să furnizez toate dovezile şi documentele  solicitate de C.A.R. pentru încheierea 
contractului  de  împrumut, care este titlu executoriu potrivit legii şi sunt de acord ca  C.A.R. să obţină orice fel de 
date cu caracter personal înregistrate pe numele meu de la o altă  C.A.R. sau de la un birou independent de credit, 
precum şi C.A.R. să transmită datele cu caracter personal altei C.A.R. sau la un birou independent de credit. 
                                                
1 Formular folosit exclusiv de C.A.R. –  I.F.N., afiliate la Sistemul U.N.CAR.S.R. 
2 Prezenta este însoţită de (are ataşată) Copie BI / CI / Paşaport 
3 Prezenta este însoţită de (are ataşată) şi Adeverinţă salariat 

Str.: Mareşal Prezan, Bl. 108, D, 19 
Mun.: Vaslui - Jud. Vaslui 
Tel.-Fax: 0235 / 315 687; 0751 16 69 26 
E-mail: carinvatamantvaslui@yahoo.com

mailto:carinvatamantvaslui@yahoo.com


VI. DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT - Subsemnatul(a) ____________________________________________________, 
îmi exprim consimţământul ca C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI I.F.N., în calitate de operator de date cu caracter personal, să colecteze şi / sau să 
prelucreze datele mele cu caracter personal, care sunt oferite de mine prin prezenta cerere, pe durata cât am calitatea de membru CAR. Am luat la 
cunoştinţă de Politica de Confidenţialitate cu privire la datele cu caracter personal a C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI I.F.N., elaborat în conformitate cu 
prevederile Regulamentului European 679 / 2016 privind protec ţia datelor cu caracter personal, respectiv dreptul de: a fi informat, de acces la date, de 
intervenţie asupra datelor, de opoziţie, dreptul de a mă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sau Justiţiei, 
pentru apărarea drepturilor garantate de lege. Consimt ca informaţiile înregistrate de către C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI I.F.N., să poată fi 
comunicate către autorităţile / instituţiile abilitate prin lege, către entităţi de grup, către Uniunea Naţională a C.A.R. şi Uniunea Teritorială Judeţeană a 
C.A.R şi entităţiile din cadrul acestora, precum şi pentru înscrierea în baza de date comună constituită la nivelul U.N.C.A.R., accesibilă numai unităţiilor 
C.A.R. afiliate. Consimt ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate de către operator, deoarece am fost informat de scopul pentru care 
au fost cerute aceste date, şi anume pentru identificarea persoanei mele, gestionarea riscurilor financiare ale operatorului, conformarea cu prevederile 
legale care privesc activitatea CAR. Am fost informat că pot să îmi retrag oricând prezentul consimţământ.  

 
Declar pe propria-mi răspundere că Natura operaţiunilor de împrumut nu are drept scop activitatea de spălare a 
banilor sau de finanţare a actelor de terorism, ci acestea vor fi: a) contractare de împrumuturi; b) de utilizare a 
acestora în scopuri proprii şi c) restituirea lor (inclusiv dobânda datorată), prin reţinere directă pe statul de plată şi / 
sau depunere în contul bancar sau numerar, la casieria Casei de Ajutor Reciproc ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI I.F.N., iar 
beneficiarul real al operaţiunilor / sumelor respective, este / va fi4 ___________________________________________.  
 
 
 
Data________________            Semnătură (scanată / electronică) titular 
 

VII. Analiza cererii   
 

   

Observaţii: numărul: Sold împrumuturi 0   Fond social 0 
perioada: Sold dobânzi de plătit 0 

Solicitantul 
A avut / NU a 
avut penalizări   

Nr.fişă C.A.R.  Total venituri 5.000 Total angajamente financiare 0  
Verificat contabil, Total giranţi / garanţii 10.000 Total cheltuieli 5.500 

TOTAL 15.000 TOTAL 5.500 

Solicitantul 
Respectă / NU 

respectă 
termenele pe 
care şi le-a 

asumat. 
  

VIII. Rezultatul analizei cererii   
 

  

Se aprobă suma de:  Se respinge suma de:  Variante propuse: 
Condiţiile: Motivaţia: 1. 

  2. 
  3. 
  4. 

1. Semnăturile persoanelor care au analizat cererea: 2. 3. Vizat C.F.P. 

Data: 

 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
                                                 
4 Dacă persoana indicată diferă de titular, se vor anexa documente suplimentare 
 

 



 
   INFORMAŢII  STANDARD  LA  NIVEL 

    EUROPEAN  PRIVIND  CREDITUL 
    PENTRU  CONSUMATORI 

Subsemnatul(a) ______________________________________________, declar că am fost informat(ă) despre: 

1. Identitatea şi coordonatele de contact creditor C.A.R.  ÎNVĂŢĂMÂNT  I.F.N. VASLUI (► din antetul prezentei cereri); 

2. Descrierea principalelor caracteristici (►din discuţii) ale Împrumutului (disponibil / ales) şi anume: 

a)Tip Împrumut şi b)Valoare: ▼ c)Mod de rambursare: ▼ d)Nr. Rate: 
luni ▼ 

e)Împrumut: 
luni ▼ 

f)Dobândă: 
luni ▼ 

Credit Nevoi 
Personale     ► lei+ în Rate Lunare Egale, la 

Împrumut şi Dobândă  ► lei lei lei 

g)Valoarea totală 
a dobânzii de 
plată:          ► 

lei= h)Suma totală de restituit: ► lei Lunar, conform 
scadenţarului, 

la care se 
adună cotizaţia 

stabilită; 

3. Costurile aferente Împrumutului (► calcule specifice creditării) NU includ taxe / comisioane analiză dosar: 

i)Rata anuală a 
dobânzii:       ► Fixă j)Dobânda nominală: ► % 

k)DAE 
(dobânda anuală ► 
efectivă)            ▼ 

% 

l)DTA (dobânda 
totală de achitat): ► % m)Metodă calcul dobândă: 

►degresivă, lunară, la sold 
n)Platită în: 

► Rate Lunare Egale 
o)Formula 

generală de 
calcul: ▼ 

p)Condiţii modificare 
costuri:         ► 

Actualizare % 
dobândă 

r)Costuri penalizatoare 
întârziere plată: ► 

  % / lună 
x Soldul (SI x %Dob. x Nr. zile) / 365 

4. Informaţii suplimentare (► macheta simulată a scadenţarului şi a contractului): 

s)Ratele, vor fi alocate astfel: 1. cotizaţia; 2. dobânda; 3. împrumut. 

t)Rambursarea anticipată: DA, la cerere, în orice moment, aveţi dreptul la rambursarea anticipată, totală 

(dobânda NU se recalculează !) sau parţială a împrumutului, dar însă creditorul are dreptul la o compensaţie ! 

5. Alte aspecte juridice importante: ▼ 

u)Contractul încetează ► după plata integrală a împrumutului şi a dobânzilor aferente; 

v)Aveţi dreptul ► să renunţaţi la împrumut (fără costuri suplimentare) în termen de 14 zile de la data acordării, 
suportând doar costurile aferente perioadei de utilizare a împrumutului (cele14 zile!); 

w)Creditorul trebuie ► să vă informeze imediat şi gratuit asupra rezultatelor consultării unei baze de date, în cazul 
în care solicitarea pentru credit este respinsă pe baza acestei consultări; 

x)Actualizarea % de dobândă ► se va face statutar, în funcţie de dobânzile pieţei financiare şi în cazul în care vă 
afectează, va fi consimţită prin semnarea unui act adiţional la contractul iniţial. 

Am primit un exemplar al ofertei de împrumut, am studiat simulările contractului şi scandenţarului 
(graficul de rambursare) şi sunt de acord cu acestea, drept pentru care doresc 

Reducerea perioadei de 15 zile până la contractarea efectivă a împrumutului. 

Data Numele şi prenumele: Semnătura 

________ __________________________________,  

 
 
 
  

 


