
CASA DE AJUTOR RECIPROC      SE APROBĂ / SE RESPINGE, 
ÎNVĂŢĂMÂNT   VASLUI   I.F.N.      Preşedinte Consiliul Director 

_________________________ 
 

CONTRACT  DE  ÎMPRUMUT1 
Nr. ______ din data de _____________ INTERVENIT  ÎNTRE: 

 
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 unitatea3 ______________________________, 
secţia _______, marca ______, cu sediul în judeţul ____________________________, loc. __________________, 
str. ________________________, nr. ___ , tel./ fax serv. +4(0____________), în funcţia de _____________________, 
funcţie publică ______________________, la __________________________________________________________,  
Şi  Casa de Ajutor Reciproc ÎNVĂŢĂMÂNT  VASLUI  I.F.N., cu respectarea următoarelor clauze: 
1. C.A.R.  ÎNVĂŢĂMÂNT  VASLUI  I.F.N., acordă un împrumut în sumă de ____________________ lei, 
(__________________________________________________________ lei), pe termen de __________________ luni. 
2. Beneficiarul va restitui împrumutul cu o dobândă de ________ % / an, în _________ rate egale, la data de _____, 
a fiecărei luni. Dobânda totală se achită la data acordării împrumutului / (sau) în rate egale lunare, în _______ luni. 
3. Cotizaţia la fond, rata la împrumut şi dobândă, adică _____________ lei / lună, se restituie prin reţinere pe 
statul de plată de către angajatorul beneficiarului. Pentru perioada de timp când beneficiarul nu are de încasat 
drepturi salariale de la angajatorul său, beneficiarul singur, le va achita cu depunere în numerar la cassa  C. A. R. 
4. Neplata la scadenţă a 3 rate, atrage deschiderea procedurii de încasarea de la giranţi4. Insolvabilitatea 
giranţilor, atrage deschiderea procedurii de executare silită, care va fi făcută în baza prezentului contract, ce are 
valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu. 
                                                          ◄◄◄  Preşedinte C.A.R. 

Semnătură (scanată / electronică) titular ► 
                                                                  
 
Verificat  şi  înregistrat  Contabilitate C.A.R.               Confirmarea  angajatorului  pentru  re ţinere  
                                    pe  statul  de  plat ă !        ▼       DIRECTOR,  

 

                                                 
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 
4 Prezenta este însoţită de (are ataşată) şi Documentaţia giranţilor 

 
 

 
 



Data semnării contractului  ______________________   
 

DISPOZIŢIE  de  PLATĂ5 către cassieria C.A.R. DATE  SUPLIMENTARE6 Act Identitate: 

NR.                          / din data de: (seria,             număr,                   data de                        ) 

Numele / Prenumele: CNP: 

Suma (în cifre):                                                                lei Am primit suma de (în cifre):                                        lei 

(în litere):                                                                          lei (în litere):                                                                        lei 

Cassier C.A.R., 
Am plătit suma de:                                      
lei: 

 Semnătură 
Beneficiar:  

Scopul7:  ÎMPRUMUT8    / Data plăţii: Data încasării: 
 

Copie9 BI / CI / Paşaport, conform cu originalul ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Necesită semnăturile autorizate din prima pagină 
6 Prezenta este însoţită de (are ataşată) Copie CI / BI / Paşaport 
7 Declar pe propria-mi răspundere că Natura operaţiunilor nu are drept scop activitatea de spălare a banilor  /  finanţare a actelor de terorism 
8 Sunt de acord cu condiţiile de restituire a acestuia (inclusiv dobanda datorată), prin reţinere directă pe statul de plată şi / sau depunere 
în contul bancar sau numerar 
9 Inseraţi în chenar, scanarea în format .jpeg (pentru formatul .pdf, folosi ţi funcţia „Stamp”) 

 


