CASA DE AJUTOR RECIPROC
ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI I.F.N.

SE APROBĂ / SE RESPINGE,
Preşedinte Consiliul Director
_________________________

ANEXA 1 – GIRANT (FIDEIUSOR)1
Parte integrantă din contractul de Împrumut 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
_____________________@__________________, funcţie publică _________________, la _____________________,
salariat încadrat la unitatea3 ______________________________, secţia _______, marca ______, cu sediul în
judeţul __________, loc. ______________, str. _____________________, nr. ___ , tel./ fax serv. +4(0____________),
în funcţia de _____________________, specialitatea __________________, perioada Determinată / Nedeterminată,
cu un venit net lunar de __________ lei, membru / nemembru CAR ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI I.F.N., fişa ________,
(Vă rog să mă înscrieţi Automat ca membru4 al CAR ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI IFN) şi Luând cunoştinţă de conţinutul
prezentului contract, mă angajez faţă de CAR ÎNVĂŢĂMÂNT VASLUI IFN, în calitate de fideiusor solidar (în
condiţiile şi conform art. 2293 şi 2300 Cod Civil), să plătesc prin reţineri lunare din veniturile mele băneşti, în mod
solidar, suma de ________ (_____________________________________) lei, reprezentând împrumutul (la care se
adaugă dobânzile, eventualele penalităţi de întârziere conform contractului de împrumut, precum şi toate
accesoriile acestei obligaţii principale şi a actelor adiţionale ulterioare, potrivit dispoziţiilor art. 2290 Cod Civil)
nr._____/________ încheiat cu Dl./ Dna _________________________________ domiciliat(a) în ________________
str.___________________________ nr.______ bl.______ sc._____ ap._______, în calitate de debitor principal, în
cazul în care acesta nu va achita împrumutul contractat la termenele prevăzute în contractul de împrumut.
Subsemnatul(a), renunţ faţă de creditoarea CAR ÎNVĂŢĂMÂNT IFN la beneficiul discuţiunii şi diviziunii potrivit
art. 2294, art. 2300 Cod Civil şi voi răspunde conform Codului Civil, cu toate bunurile mele mobile şi imobile,
prezente şi viitoare, aflate în patrimoniul meu, recunoscând dreptul de gaj general al CAR ÎNVĂŢĂMÂNT IFN
asupra acestora. Subsemnatul(a), mă oblig să comunic în termen de 5 zile, orice schimbare intervenită privind
domiciliul, locul de muncă şi / sau actul de identitate.
Semnătură (scanată / electronică) girant
Data în faţa mea5, Data__________________
Director, Numele şi prenumele____________
Semnătura
L.S.
1

Formular folosit exclusiv de C.A.R. – I.F.N., afiliate la Sistemul U.N.CAR.S.R.
Prezenta este însoţită de (are ataşată) Copie BI / CI / Paşaport
3 Prezenta ţine şi loc de Adeverinţă salariat, certificând calitatea de Girant
4 Prezenta ţine şi loc de Cerere de înscriere şi se va completa pe Verso
5 Consimţim să procedăm la reţinerea din salariu în cazul în care nu se achită ratele scadente de către titularul împrumutului
2

ANEXA 2 – GIRANT (FIDEIUSOR) 6
D-na/Dl. _____________________________________________
(Se completează obligatoriu / opţional de către girantul C.A.R.)

DECLARAŢIA 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, s ă colecteze şi / sau să prelucreze datele
mele cu caracter personal, care sunt oferite de mine prin prezenta cerere, pe durata cât am calitatea de girant/membru CAR.
Am luat la cunoştinţă de Politica de Confidenţialitate cu privire la datele cu caracter personal a C.A.R. ÎNV ĂŢĂMÂNT
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 interven ţie 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.
S emnătură (scanată / electronică) girant

CEREREA DE ÎNSCRIERE
Sunt de acord să achit:
- capital iniţial (taxă) la patrimoniul C.A.R., în sumă de
__10_ (zece)________________________ lei;
- depunere iniţială la fondul social propriu, în sumă de
___0_ (zero)________________________ lei.
Consimt să depun lunar la fondul social propriu, suma de ___20___ (douăzeci__________________________) lei,
în Scopul economisirii şi accesului la împrumuturi pe term. scurt / mediu / lung, cu dobândă redusă, fără ipotecă.
Declar pe propria-mi răspundere că Natura operaţiunilor nu are drept scop activitatea de spălare a banilor sau de
finanţare a actelor de terorism, ci acestea vor fi: a) de depunere fond social din surse proprii; b) contractare de
împrumuturi şi c) restituire a acestora (inclusiv dobanda 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 fi7 ________________________________________.
Am luat la cunoştinţă de Regulamentele (Procedurile) şi Statutul C.A.R. şi mă oblig să respect prevederile lui,
hotărârile Adunării Generale (Conferinţei) a Membrilor C.A.R. şi ale Consiliului Director, să contribui la întărirea
Casei de Ajutor Reciproc şi să anunţ orice schimbare a locului de muncă sau a domiciliului.
DISPOZIŢIE TESTAMENTARĂ8
CLAUZĂ DE ÎMPUTERNICIRE9
(valabilă după decesul titularului)
(valabilă numai pe timpul vieţii titularului)
Numele şi prenumele:
Numele şi prenumele:
Locul şi data naşterii:
Locul şi data naşterii:
CNP:
CNP:
Semnătură (scanată / electronică) titular
Specimenul de
semnătură
al persoanei
împuternicite:
şi este valabil începând cu data de:
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Formular folosit exclusiv de C.A.R. – I.F.N., afiliate la Sistemul U.N.CAR.S.R. (Uniunea Na ţională a CAR Salariaţi din România)
Dacă persoana indicată diferă de titular, tabelul de mai jos se completează de către membrul C.A.R.
8 Necesită certificat de moştenitor de la notar
9 Prezenta este însoţită de (are ataşată) Copie CI / BI / Paşaport şi Specimenul (scanat / electronic) de semnătură al persoanei autorizate să dispună de
sumele aflate în fondul social al membrului CAR
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