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____________________________________ 

 (denumirea entității C.A.R.) 

 

 

CONTRACT DE ÎMPRUMUT 

Nr.__________  din data de  _______________ 
 

 

Între: 

____________________________________________(denumirea entității C.A.R.), cu sediul în 

_____________________str.___________________________ nr.___, judeţul(sectorul)____________, 

telefon_____________________, E-mail______________________, având C.I.F._________________ 

constituită în baza Legii nr.122/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi înregistrată la 

Judecătoria _________________________________ prin________________________, reprezentată 

prin_________________________preşedinte şi __________________________director economic/ 

director executiv/contabil şef/economist/contabil, denumită în prezentul contract C.A.R. 

şi 

Dl.(D-na) _________________________________________ membru C.A.R. având fişa nr. 

______________ domiciliat(ă) în __________________________, str. _______________________, nr. 

____, bloc ___, scara _____, ap.______, judeţul(sectorul) _______________, născut(ă) în 

localitatea_______________________ judeţul(sectorul)___________ la data de 

___________________________, cod numeric personal____________, posesor al C.I. (B.I.) 

seria_____ nr._____________, eliberat(ă) de Poliţia ____________________ la data de 

___________________, având cont IBAN _________________________ deschis la 

________________________ angajat(ă) la _________________________ număr 

marcă_________________ tel.serv.___________ tel.acasă ______________ tel.mobil 

______________, E-mail_______________, denumit în continuare ÎMPRUMUTAT. 

 

 Împrumutatul recunoaște că a fost informat asupra condițiilor de creditare ale C.A.R. prin 

intermediul formularului „INFORMAȚII STANDARD LA NIVEL EUROPEAN PRIVIND 

CREDITUL PENTRU CONSUMATORI”, adaptat cerinţelor legale pentru C.A.R. 

 În baza cererii de împrumut nr. _____/_____________ aprobată, se încheie prezentul contract de 

împrumut în condiţiile stipulate în contract şi asupra cărora părţile au convenit de comun acord. 

  

Art.1. Obiectul contractului 

 

1.1. Tipul de împrumut acordat membrului:  tradiţional,  de urgenţă,  pe termen scurt,  pe 

termen mediu,  pentru dezvoltarea activităților generatoare de venit,  promotional,  alt tip _______ 

(se va completa denumirea împrumutului). 

 

1.2. C.A.R. acordă ÎMPRUMUTATULUI un împrumut în sumă de (în cifre) _________lei adică 

(în litere) __________________________ pe termen de ___ ani ___ luni ___ săptămâni. 

  

 Art.2. Eliberarea împrumutului 

  

2.1. Împrumutul se pune la dispoziţia ÎMPRUMUTATULUI numai după perfectarea 

contractelor de garanţie şi se plăteşte astfel:  
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   integral la data de ______________________ 

    eşalonat la datele de ____________________ 

 

2.2. Împrumutul se acordă prin una din formele de la pct.2.1. prin: 

  numerar la casierie 

  virament în contul nr. _______________________________ 

  virament în card____________________________________ 

 

Art.3. Costul total al împrumutului, rata dobânzii și dobânda anuală efectivă  

 

 3.1. Împrumutul se acordă cu o rată a dobânzii de ........% pe an calculată la soldul împrumutului, 

care se achită astfel: 

 

   Împreună cu rata la împrumut 

    Anticipat, pe o perioadă de...........luni, dar nu mai mult de 6 luni, conform legii. 

 

 3.2. Rata dobânzii este fixă și se calculează de la data acordării împrumutului, inclusiv, până la 

data rambursării integrale a acestuia, exclusiv. 

 

3.3. Calcularea dobânzii lunare datorate se efectuează astfel: 

 

 

  

 

 

 3.4. Valoarea totală plătibilă de ÎMPRUMUTAT la data semnării prezentului  contract este 

de …………… lei şi este formată din: 

- împrumutul în valoare de ……….. lei 

- dobânda în valoare de ……… lei – reprezintă ..... % pe an din suma împrumutată. 

 

3.5. Dobânda anuală efectivă (DAE), la data semnării prezentului contract, este de……..% pe 

an. Costul total al împrumutului cuprinde numai valoarea dobânzii calculate. În dobânda anuală 

efectivă este inclusă numai dobânda anuală, diferența între rata dobânzii indicate la art.3.1. și DAE 

nu este un cost suplimentar, fiind determinată de formula diferită de calcul, prevăzută de lege. 

 

 3.6. Nerambursarea împrumutului angajat la termenul stabilit în contract atrage după sine plata 

de către ÎMPRUMUTAT de dobânzi penalizatoare, în cuantum de ……..% pe zi de întârziere, 

calculate la suma restantă, conform legii, separat de plata dobânzii arătate la art. 3.1. 

 

 

  Dobânda datorată = Sold Împrumut  x Rata anuală dob.(%) x 30 zile                                                                                                               

  360 zile 

  Dobânda datorată = Sold Împrumut x Rata anuală dob.(%) x nr.de zile 

  365/366 zile 
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Art.4. Rambursarea împrumutului 

 

 4.1. Împrumutul se acordă pe o durată de _____ luni, de la data de _____________ până la data 

de _______________, iar ÎMPRUMUTATUL se obligă să restituie C.A.R. împrumutul primit 

împreună cu dobânda aferentă într-un număr de ______ rate lunare consecutive, începând cu data de 

___________________. 

 

 4.2. Termenele de restituire a ratelor scadente plus dobânzile aferente sunt prevăzute în 

GRAFICUL DE RAMBURSARE, ANEXĂ la contract. 

 

4.3. Restituirea ratelor lunare scadente la termenele prevăzute se face prin: 

 

 4.4 Sumele achitate în conturile bancare ale C.A.R. vor fi înregistrate în contul 

ÎMPRUMUTATULUI pe baza extrasului de cont. Orice comisioane sau taxe aferente viramentelor 

sau depunerii de numerar în contul C.A.R. percepute de unitatea bancară Casei de Ajutor Reciproc, 

vor fi suportate de ÎMPRUMUTAT. 

 

 4.5. La solicitarea ÎMPRUMUTATULUI, împrumutul poate fi rambursat înainte de scadenţă 

fără a se percepe vreun comision de rambursare anticipată, dobânda calculându-se numai pe perioada 

de utilizare, iar dispozițiile art. 6.2 lit. a se aplică în mod corespunzător. 

 4.6. În cazul în care drepturile băneşti ce urmează a fi reţinute şi virate de către unitatea la care 

este angajat ÎMPRUMUTATUL nu acoperă integral nivelul ratei de rambursat, acesta se obligă să 

depună în numerar la casieria C.A.R. diferenţa respectivă. Nedepunerea diferenţei constituie rată 

scadentă şi nerambursată, aplicând dispozițiile art. 3.6 și art. 6.2 lit. c din prezentul contract. 

 

 4.7. ÎMPRUMUTATUL este considerat de drept pus în întârziere la momentul împlinirii 

termenului stipulat în contract pentru executarea obligației.    

 

 4.8. La recuperarea împrumutului şi a dobânzii aferente, în conformitate cu normele de creditare 

interne și cu statutul C.A.R., se va avea în vedere următoarea ordine: 

a. încasarea dobânzilor aferente împrumutului; 

b. încasarea eventualelor penalităţi de întârziere; 

c. încasarea ratei scadente din împrumut; 

d. recuperarea cheltuielilor de judecată, dacă este cazul. 

 

4.9 Orice sumă plătită către C.A.R. de ÎMPRUMUTAT, indiferent de titlul și/sau specificația cu 

care acesta întelege să efectueze plata sau pe care îl/o menționează pe documentul de plată, va stinge 

obligațiile scadente înainte sau la data creditării contului C.A.R. cu contravaloarea plății, în 

conformitate cu art. 4.8. 

 

  numerar la casierie 

  reţinere pe statul de plată şi virarea ratei de către____________________ 

  prin mandat poştal 

  prin virament bancar în contul IBAN_______________________________ deschis la 

______________________________ 

  prin debitare directă. 
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Art.5. Garantarea împrumutului 

 

 5.1. Împrumutul în sumă de ____________ lei şi dobânda aferentă în sumă de _________ lei 

sunt garantate de ÎMPRUMUTAT prin: 

 

5.2. ÎMPRUMUTATUL se obligă să nu înstrăineze sau să folosească garanţiile menţionate la 

art. 5.1 lit. a, d şi e pentru garantarea oricărei obligaţii către o societate bancară sau altă C.A.R. sau 

către orice altă persoană fizică sau juridică, până la rambursarea integrală a tuturor sumelor 

rezultând din prezentul contract. Pentru evitarea oricărui dubiu, ÎMPRUMUTATUL nu are voie să 

constituie aceleași garanții pentru nicio altă obligație, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a 

contractului, conform art. 6.2 lit. c din contract. 

  

 5.3. Fondul social al ÎMPRUMUTATULUI nu se poate retrage de la Casa de Ajutor Reciproc 

decât după rambursarea integrală a împrumutului, conform statutului şi normelor interne de 

creditare ale C.A.R., acesta consituind garanție a împrumutului. 

 

5.4. La cererea expresă a ÎMPRUMUTATULUI, în situația în care soldul împrumutului nu 

depășește fondul social al acestuia, se poate efectua compensarea celor două creanțe reciproce, cu 

consecința pierderii calității de membru, conform statutului casei. 

 

5.5. C.A.R. va compensa fondul social al ÎMPRUMUTATULUI cu soldul restant al 

împrumutului și a dobânzii aferente, după declararea scadenței anticipate a împrumutului dar înainte 

de începerea executării silite, chiar și în ipoteza în care fondul social al ÎMPRUMUTATULUI nu 

depășește soldul împrumutului restant. 

 

Art.6. Obligaţii şi drepturi 

 

6.1. ÎMPRUMUTATUL se obligă: 

a) să restituie împrumutul şi dobânda calculată la termenele convenite, conform  

GRAFICULUI DE RAMBURSARE (ANEXĂ); 

b) să comunice în termen de 5 zile la C.A.R. orice schimbare intervenită privind domiciliul, 

locul de muncă, telefonul şi actul de identitate; 

c) să restituie C.A.R. toate cheltuielile efectuate pentru recuperarea împrumutului, 

dobânzilor neachitate la scadenţă; 

d) să asigure bunurile aduse drept garanţii la o societate de asigurări. 

 

6.2. C.A.R. are dreptul: 

a) să încaseze de la ÎMPRUMUTAT dobânda aferentă împrumutului acordat, în condiţiile, 

cuantumurile şi la termenele stabilite în prezentul contract; 

b) să încaseze dobânzile și ratele restante scadente din fondul social al 

ÎMPRUMUTATULUI înainte de începerea executării silite sau în timpul executării 

silite; 

 a. veniturile realizate sub orice formă, cu bunurile mobile şi imobile prezente şi viitoare 

 b. fondul social 

 c. giranţi  

 d. gaj propriu-zis (anexă la prezentul contract) 

 e. cesiunea de creanţă asupra drepturilor de încasat din contractele de asigurare___________  
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c) să rezilieze unilateral contractul de împrumut după notificarea împrumutatului printr-o 

adresă scrisă, în situaţia în care ÎMPRUMUTATUL înregistrează debite restante, având 

scadența depășită cu o perioada mai mare de 90 de zile calendaristice, diminuează ori 

anulează garanțiile acordate sau încalcă prevederile art. 5.2 din contract. 

d) rezilierea acţionează de deplin drept fără a fi necesară punerea în întârziere a 

ÎMPRUMUTATULUI, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate 

prealabilă. La data rezilierii contractului, obligaţiile de plată ale ÎMPRUMUTATULUI, 

incluzând, fără a se limita la, întreaga valoare a împrumutului nerestituit la care se 

adaugă dobânzile recalculate și dobânzile penalizatoare, devin exigibile. Asupra soldului 

împrumutului nerestituit se calculează dobânzi până la încasarea efectivă a acestuia de 

către C.A.R. 

e) C.A.R. îşi rezervă dreptul de gaj general conform art. 2324 Cod Civil asupra tuturor 

bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare aflate în patrimoniul 

ÎMPRUMUTATULUI şi giranţilor. 

f) să urmărească prin procedura executării silite pe ÎMPRUMUTAT şi pe oricare dintre 

GIRANŢII săi, în vederea recuperării integrale a debitului, inclusiv cheltuielile de 

urmărire şi executare silită. 

  

 6.3. C.A.R. se obligă: 

a) să pună la dispoziția ÎMPRUMUTATULUI suma împrumutată în condițiile convenite, în 

conformitate cu prevederile art. 2 din prezentul Contract; 

b) să comunice ÎMPRUMUTATULUI, în termen de 5 zile de la înregistrarea solicitării, 

situația sumelor (reprezentând împrumut, dobânzi etc.) rămase de restituit; 

c) să notifice în scris, atât ÎMPRUMUTATUL, cât și GIRANȚII cu privire la 

neîndeplinirea obligației de restituire a împrumutului și a dobânzilor aferente și la faptul că 

s-a trecut la recuperarea acestora, în conformitate cu dispozițiile art. 8. 

 

 6.4. ÎMPRUMUTATUL are dreptul: 

a) să i se elibereze împrumutul, în condițiile convenite, în conformitate cu prevederile art.2; 

b) să ramburseze anticipat împrumutul și dobânzile aferente, calculate până la data 

restituirii; 

 

Art. 7 Încetarea contractului 

7.1. Prezentul contract de împrumut încetează după restituirea împrumutului şi dobânzii 

calculată la termenele convenite în contractul de împumut. 

7.2. Pe parcursul derulării sale, contractul de împrumut poate înceta în oricare dintre următoarele 

situații: 

a) prin reziliere, în situația neîndeplinirii obligațiilor asumate prin prezentul contract la art. 

6.1 lit. a)-c) și art. 6.3 lit. a); 

b) prin rambursare anticipată în condițiile prezentului contract. 

 

Art.8. Litigii 

 

8.1. Orice neînţelegere rezultată din prezentul contract va fi soluţionată pe cale amiabilă. 
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8.2. În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi soluţionat de instanţa civilă 

competentă din circumscripția unde își are domiciliul ÎMPRUMUTATUL. 

 

Art.9.  Alte clauze 

 

 9.1. C.A.R. va proceda la recuperarea împrumutului şi dobânzilor aferente de la giranţi numai 

după ce va înştiinţa în scris, în acest sens, atât ÎMPRUMUTATUL, cât şi giranţii. 

 

9.2. ÎMPRUMUTATUL consimte, în situaţia de executare silită, sechestrarea bunurilor aduse 

garanţie şi valorificarea acestora pe orice cale, inclusiv prin adjudecarea acestora de către C.A.R. în 

procedura executării silite. 

 

 9.3. Prezentarea cu bună ştiinţă de către ÎMPRUMUTAT la încheierea sau în timpul derulării 

prezentului contract a unor date sau fapte neadevărate atrage răspunderea penală a acestuia. 

ÎMPRUMUTATUL și giranții răspund pentru autenticitatea documentelor prezentate, iar în cazul 

furnizării unor date nereale, C.A.R. are dreptul să obțină daune interese.   

 

9.4. ÎMPRUMUTATUL declară că, în calitate de membru al casei de ajutor reciproc și în 

conformitate cu prevederile art. 16 alin. 1 lit. a) și b) și art. 63 din statutul C.A.R., cunoaște și 

înțelege să respecte statutul C.A.R., normele interne de creditare, statutul și regulamentele Uniunii 

Naționale a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaților din România, fiindu-i furnizate informații 

exacte și complete privind procedura de acordare a împrumutului și documentele aferente, inclusiv, 

fără a se limita la, o descriere a tipului de împrumut contractat, valoarea totală a acestuia, rata 

dobânzii, dobânda anuală efectivă, condițiile și procedura de încetare a contractului, valoarea și 

frecvența plăților precum și ordinea stingerii diferitelor solduri restante ale ÎMPTRUMUTATULUI, 

dreptul de rambursare anticipată, dreptul de a compensa împrumutul cu fondul social și modul în 

care se poate efectua această operațiune.   

 

9.5. Neexercitarea de către C.A.R. a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o 

renunţare la acest drept, iar C.A.R. va putea uza de el oricând până la stingerea tuturor obligaţiilor 

împrumutatului. 

 

 9.6. Împrumutatul este de acord şi autorizează C.A.R. să obţină orice fel de date cu caracter 

personal înregistrate pe numele lui de la o altă C.A.R. sau de la un birou independent de credit, 

precum şi C.A.R să transmită datele împrumutatului cu caracter personal altei C.A.R. sau la un birou 

independent de credit, sau să procedeze la înscrierea sa în bazele de date ale debitorilor din sistemul 

C.A.R. 

 

 9.7. Prezentul contract, precum şi contractele prin care au fost instituite garanțiile constituie 

titluri executorii fără îndeplinirea altor formalităţi, conform prevederilor Legii nr. 122/1996, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr.93/2009 privind instituţiile financiare 

nebancare. 

 

 9.8. Prezentul contract poate fi modificat sau completat cu acordul părţilor prin acte adiţionale şi 

intră în vigoare la data semnării lui, dar nu înainte de primirea de către C.A.R. a documentelor de 

constituire a garanţiilor asigurătorii prevăzute la art.5. 
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 9.9. ÎMPRUMUTATUL prezintă C.A.R. giranţii din anexa nr.1, parte integrantă din prezentul 

contract. 

 

Prezentul contract a fost încheiat astăzi__________________________ în două exemplare, 

fiecărei părţi semnatare revenindu-i câte un exemplar. 

   

Fac parte integrantă din prezentul contract de împrumut: 

1. graficul de rambursare, anexa  _________ 

2. contract de gaj, anexa ________________ 

3. giranţi – Anexa 1 

4. adeverinţă de venit a beneficiarului, anexa________ 

5. adeverinţă de venit/adeverinţa-angajament ale girantului 1, anexa _________ 

6. adeverinţă de venit/adeverinţa-angajament ale girantului 2, anexa _________ 

7. adeverinţă de venit/adeverinţa-angajament ale girantului 3, anexa _________ 

8. adeverinţa de venit/adeverinţa-angajament ale girantului 4, anexa _________ 

9. adeverinţă de venit/adeverinţa-angajament ale girantului 5, anexa _________ 

10. _________________________________________ 

11. _________________________________________ 

 

 

 

____________________________________ 

  (denumirea entității C.A.R.)       

            

 prin reprezentanţi,                             ÎMPRUMUTAT, 

(Numele, prenumele în clar şi semnătura)       (Numele, prenumele în clar şi semnătura) 

 

________________________________           ________________________________ 

 

 

 

VIZAT C.F.P. _____________________  

 

 

 

 

 

              

            GIRANŢI: 

                                     
        1.________________________ 

(Numele, prenumele în clar şi semnătura) 

 

        2.________________________ 

(Numele, prenumele în clar şi semnătura) 

 

        3.________________________ 

           (Numele, prenumele în clar şi semnătura) 

 

 

 

Noi giranţii ne obligăm în solidar cu 

împrumutatul la rambursarea 

împrumutului şi dobânzilor aferente, a 

penalităţilor de întârziere stabilite în 

prezentul contract şi a cheltuielilor de 

recuperare, renunţând la beneficiul 

discuţiei şi al diviziunii. 
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________________________ 

(denumirea entității C.A.R.) 

 

GRAFIC DE RAMBURSARE 

 

ANEXĂ la CONTRACTUL DE ÎMPRUMUT 

 

Nr.__________din data de ___________________ 
 

 

Numele şi prenumele împrumutatului__________________________ 

Număr fişă______________ 

CNP___________________ 

Adresă_________________ 

Tipul împrumutului___________________________ 

Data acordării împrumutului____________________ 

Suma împrumutată__________________________lei 

Număr rate lunare__________ 

Rata anuală a dobânzii___________ 

Metoda de calcul a dobânzii_________________ 

Dobânda totală, în valoare de_____________lei reprezintă_________% pe an din suma împrumutată 

DAE___________% 

 

Nr.crt. 

 

Data scadenţei 

 

Suma de plată Sold împrumut 

Rata împrumut Dobândă Total  

1      

2      

3      

.      

.      

.      

.      

.      

.      

36      

 TOTAL     

 

 

REPREZENTANT C.A.R.        ÎMPRUMUTAT, 

Nume în clar           Nume în clar  

Semnătura          Semnătura 

 _______________                                                                      ________________ 

 

Consimt să depun lunar la fondul social propriu suma de minim............lei 

 

                                                                                                     Nume în clar________________ 

  

                                                                                                     Semnătura__________________ 

                                                                                               

 


