
 

                                                                          

                                SE APROBĂ/SE RESPINGE, 

                    Consiliul Director 

                    Preşedinte _____________________ 

 

                                                                                          
  

 

Subsemnatul(a) _________________________________, domiciliat(ă) în ______________________, 

str. __________________________, nr.____, bloc ___, scara ___, ap. ___, judeţul ____________________, 

tel.serv._____________________, tel.mobil ____________________, tel.acasă ________________________ 

e-mail _________________________________________, născut(ă) în localitatea _______________________, 

judeţul(sectorul) _____________________, la data de _______________, fiul(fiica) lui __________________ 

şi al __________________, cod numeric personal ________________________, posesor al B.I. (C.I.) seria ___ 

nr.___________, eliberat(ă) de ______________________________, la data de ________________, angajat la 

_______________________________, secţia ____________, marca ___________, cu sediul în 

______________________________, judeţul (sectorul) ______________________, nr.______,  în funcţia de 

_______________________ vă rog să mă înscrieţi ca membru al Casei de Ajutor Reciproc a Salariaţilor 

Învăţământ Fălticeni – I.F.N., Agenția ______________________________. 

Sunt de acord să achit:   

- aport iniţial la patrimoniul C.A.R. (taxă de înscriere) în sumă de _______ lei 

- depunere iniţială la fondul social propriu - tradițional în sumă de _______ lei 

- depunere iniţială la fondul social propriu - opțional în sumă de ________ lei 

Consimt să depun lunar la fondul social propriu – tradițional suma de __________ lei. 

Am luat la cunoştinţă de Statutul C.A.R. şi mă oblig să respect prevederile lui, hotărârile Conferinţei 

membrilor şi ale Consiliului Director, să contribui la întărirea Casei de Ajutor Reciproc şi să anunţ orice 

schimbare a locului de muncă sau a domiciliului. Am luat la cunoștință de condițiile generale stabilite de 

Consiliul Director si mă oblig să le respect atât pe acestea cât și eventualele modificări despre care voi lua la 

cunoștință prin afișarea lor la sediul C.A.R. sau în agențiile de lucru. 

 

                        Semnătura ____________ 

 
C.A.R. Învățământ Fălticeni  I.F.N. 

Sediul central: Fălticeni, str.Republicii nr.5, TelVerde: 0 800 827 227, www.car-invatamant.ro 

 
 

Numele ____________________________  CUM AȚI AFLAT DESPRE NOI ? 
 

        INTERNET                       RADIO               FLYERE/PLIANTE/AFIȘE               ANUNȚ CABLU 

 

 

        PRESĂ              TV                        DE LA UN COLEG/PRIETEN 

 

 Alte surse ________________________________________________________________________________ 

Dacă ați aflat despre noi de la un coleg/prieten care deja este membru la C.A.R., vă rugăm să ne spuneți numele 

acestuia pentru a-i putea mulțumi: Nume ____________________________________, Nr.Tel _____________________. 

       CERERE DE ÎNSCRIERE   
    Nr. ______ din data de _________
   

 
 

U.N.C.A.R.S.R. 

CASA DE AJUTOR RECIPROC 
A Salariaților Învățământ Fălticeni – I.F.N. 
 

AGENȚIA ___________________ 

http://www.car-invatamant.ro/


 

 

 

Condiții generale ale C.A.R. Învățământ Fălticeni IFN 

stabilite de Consiliul Director sau de Conferința Membrilor 
 

 
DREPTURILE MEMBRILOR: să participe la conferinţele casei de ajutor reciproc; să aleagă şi să fie aleşi în organele de 

conducere; un membru nu poate fi ales decât în conducerea unei singure case de ajutor reciproc; să depună contribuţii la fondul social 

şi să primească împrumuturi, în cuantumul şi condiţiile aprobate de consiliul director; să beneficieze de serviciile oferite de casa de 

ajutor reciproc; să participe la repartizarea excedentului proporţional cu fondul social propriu pe perioada în care a avut calitatea de 

membru; să primească dobândă la fondul social propriu; să solicite, cu aprobarea consiliului director, reeşalonarea ratelor cu 

respectarea termenului prevăzut de statut, dacă se află în situaţie temporară de şomaj ori in alta situatie deosebita şi îşi menţin calitatea 

de membri; să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea problemelor casei de ajutor reciproc şi să facă propuneri pentru 

îmbunătăţirea activităţii şi a statutului acesteia; să se adreseze organelor de conducere ale Uniunii Naţionale, în orice problemă ce 

priveşte situaţia lor personală sau activitatea C.A.R.; să primească, la solicitare, un extras cu situaţia personală; să cesioneze total sau 

parţial fondul său social altui membru şi să introducă clauza testamentară totală sau limitată. În caz de deces, toate drepturile 

titularilor se restituie moştenitorilor legali, la cererea acestora, după ce s-au reţinut datoriile către casă. În situaţia în care sumele 

împrumutate nu pot fi acoperite din depuneri, recuperarea diferenţei se va face de la moştenitori, conform legii; să se transfere în 

cazuri justificate la o altă casă de ajutor reciproc cu recunoaşterea fondului social şi a vechimii în C.A.R. 

OBLIGAȚIILE MEMBRILOR: la înscriere, să studieze prevederile statutului C.A.R., să achite aportul iniţial la 

patrimoniul C.A.R. şi să constituie fondul social minim; să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc, normele de 

funcţionare şi hotărârile conferinţei; să participe la buna desfăşurare a activităţii casei de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea 

hotărârilor conferinţei; să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la dezvoltarea lor; să depună la fondul social iniţial, o sumă în 

limita hotărâtă de conferinţă; să achite ratele şi dobânda la împrumutul contractat în condiţiile  stabilite. 

Fondul social al membrilor C.A.R. este materializat, evidenţiat pe fiecare membru în parte şi aparţine acestora sau 

moştenitorilor legali. Fondurile sociale se constituie conform hotărârii Conferinței membrilor sau prin împuternicire dată consiliului 

director și sunt de următoarele tipuri: fond social tradițional, fond social opțional, fond pentru ajutor în caz de deces (opțional). Fondul 

poate constitui garanţie pentru împrumuturile contractate. Nu sunt permise retragerile parțiale din fondurile sociale. Fondul se 

returnează după retragerea totală a membrului C.A.R. Fondurile sociale tradiționale se returnează în termen de 3 luni de la depunerea 

cererii de retragere. Cererea de retragere poate fi depusă doar dacă nu există împrumuturi în derulare. 

Fondul pentru ajutor în caz de deces este depersonalizat şi se utilizează numai pentru acordarea de ajutoare nerambursabile 

urmaşilor legali ai membrilor C.A.R. decedaţi. Acest fond rămas neconsumat la finele anului se reportează în anul următor. Din 

ajutorul de deces acordat urmaşilor legali se vor reţine eventualele datorii ale decedatului către casa de ajutor reciproc. Contribuția 

lunară la fondul de ajutor în caz de deces este de 2 lei/lună. În cazul retragerii membrului, contribuţiile lunare la fondul de ajutor în 

caz de deces nu se restituie. În cazul în care o persoană întrerupe contribuția la fondul pentru ajutor în caz de deces timp de 12 luni, nu 

va mai putea beneficia de acest ajutor. 

La recuperarea împrumuturilor şi a dobânzilor aferente, se va avea în vedere următoarea ordine: recuperarea cheltuielilor de 

executare, dacă este cazul,  încasarea dobânzilor aferente împrumutului; încasarea eventualelor penalităţi de întârziere; încasarea 

împrumutului. 

Dacă una sau mai multe rate dintr-un contract de împrumut ajung într-un stadiu de restanţă de peste 3 luni, contractul se 

poate rezilia şi toate ratele neajunse la termen devin scadente. După 7 zile de întârziere la plata ratelor, C.A.R. poate notifica în scris 

titularul împrumutului, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Dacă beneficiarul împrumutului nu se prezintă la sediul 

C.A.R. la expirarea termenului cuprins în notificare, vor fi notificaţi  şi giranţii, iar  C.A.R. va trece la executarea împrumutului 

nerambursat şi a dobânzilor aferente de la aceştia. De asemenea, notificarea titularului și a giranților poate fi făcută și telefonic sau 

prin SMS. 

Fondurile sociale pot fi folosite de C.A.R. pentru acoperirea eventualelor debite ale membrilor sau giranților. La cererea 

titularului, fondul social tradițional poate fi folosit pentru a compensa maxim 3 rate pe parcursul derulării unui contract de credit la un 

împrumut tradițional. 

Pentru fondul social tradițional cotizația este de: minim 10 lei/lună și maxim 500 lei/lună. 

În cazul în care cotizația la fondul social tradițional nu este achitată timp de 3 luni consecutive, persoana respectivă își pierde 

calitatea de membru C.A.R. 

Pot beneficia de împrumuturi promoționale doar membrii care nu au înregistrat restanțe la plata ratelor. 

Pentru împrumuturile opționale (de urgență) se percepe un comision unic de administrare de 1% din împrumutul acordat. 

O persoană poate gira pentru maxim 2 împrumuturi. Nu sunt acceptați ca giranți membrii C.A.R. care au restanțe la plata 

ratelor. Este obligatoriu ca giranții să semneze la sediul C.A.R., în prezența operatorului C.A.R. și să aibă asupra lor actul de identitate 

în original. 

Declar că am luat la cunoștință de prevederile Statutului și de condițiile de mai sus și sunt de acord să le respect atât pe 

acestea cât și orice alte eventuale modificări aduse pe viitor de către Conferința membrilor sau de Consiliul Director. 

       

        

 

DATA: ______________    Nume, prenume: 

 

      AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ, 


