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CASA DE AJUTOR 
RECIPROC 
INVATAMANT SIBIU 
Str. Strandului nr.8 ap.112 
Tel: 0269214185 
E-mail:
carr.sibiu@yahoo.com

de______________lei 
(_______________________) în 
_______ rate lunare. 

Data _______________________ 

nte____________________ 

1. Casa de Ajutor Reciproc Invatamant Sibiu, având datele de identificare precizate în
articolul 1, litera a, partea a doua a prezentului contract, în calitate de creditor , pe de o

Dl/D- tele 
de identificare precizate în art. 1, litera b, partea a doua a acestui contract , în calitate de debitor , 

- denumit în

1. Suma îm  :....................................................................... 
2. Scopul creditului: consum/ nevoi personale;
3. Tragerea creditului: integral, conform art. 3.1 , partea a doua din prezentul contract;
4. Durata creditului :......................luni; 

 : pe an; 

8. Comision de rambursare anticipa

9. Alte costuri: 0;
10.Costul total al creditului : .................................. 
11. contractului 
.................................................. 
12. Dobânda an la data semnarii prezentului contract, este de ... %. 
Costul total al imprumutului cuprinde numai valoarea dobanziii calculate. In dobanda anuala 
efectiva este inclusa numai dobada anuala, diferenta intre rata dobanzii indicate  la punctual 5 
partea I din Contract si  D.A.E  nu este un cost suplimentar, fiind determinata de formula diferita 
de calcul, prevazuta de lege. 
13.Rambursare: rate lunare egale conf

credit în termen de 14 zile calendaristice; 
II-a .



2

CASA DE AJUTOR 
RECIPROC
INVATAMANT SIBIU 
Str. Strandului nr.8 ap.112 
Tel: 0269214185/ 
E-mail:
carr.sibiu@yahoo.com

de______________lei 
(_______________________) în 
_______ rate lunare. 

Data _______________________ 

 CONTRACT  DE  ÎMPRUMUT  Nr..........din...................... 

PARTEA A II- A-  
 
        

 
Art.1
Casa de Ajutor Reciproc Invatamant Sibiu  8, 

bloc 8, sc.I, ap. 

4181/02.iunie 1997, cod fiscal 4406444, reprezentat in Guzu Emil-
................................................................. ,  Invatamant 
Sibiu 

Membrul C.A.R. _____________________________________________________ cu 
F _______cu domiciliul în __________________________________ str. 

_________________ la 
data de _________ CNP ________________________________, posesor(oare) al(a) B.I. (C.I. ) 

___________________ la data de 
________________telefon la 

serviciu ________________, telefo _______________________ telefon mobil 
______________________, -mail _______________________________________, 
denumit în continuare ÎMPRUMUTAT. 

În baza cererii de împrumut nr. ______/____________________ 
prezentul con
convenit de comun acord. 

Art. 2.  OBIECTUL CONTRACTULUI 
2.1. Tipul de împrumut: C.A.R- singur tip de împrumut, la cererea 

 simpla, fi  de.............. % pe an. Dobânda este simpla,fixa si 
rulare a 

a II-a, 



 3 

2 în cifre) 
_______________________ adic în litere) _________________________________________ 
pe termen de _____________ luni. 
 

Art. 3.  ELIBERAREA ÎMPRUMUTULUI 
3 ,   numai de 

copii acte identitate 
  nit  a/ale 

 integral, la 
data de _______________________ 

3.2.  prin : 
- virament în contul IBAN nr. ________________________________________________ 

 
Art.  4.   
4 pe an,  

împrum  . 
4

 
4.3. Cuantumul l dobânzii luni pentru 

care s-
  

împrumutului.  
4.4. Calcularea dobânzii lunare datorate se efect  

  =  Suma  împrumut   x   Numarul de rate 
                                                             12 

4
de ___________  
- împrumutul în valoare de _______________ lei
- d n valoarea de ____________lei. 
    4.6. 

 egal cu cuantumul 
dobânzii  -a rambursat împrumutul. 
 

Art. 5.  RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI 
5

dobân - ____ rate lunare, începând cu data de __________________. 
5

graficul  de  rambursare,  la contract. 
5.3. Restituirea ratelor lunare s  

- numerar la casierie DA/NU 
- ________________________DA/NU 
- prin virament DA/NU  în contul_______________________________________________ 

5.4.  La solicitarea ÎMPRUMUTATULUI, împrumutul poate fi rambursat înainte de 
-se numai pe perioada de utilizare. Nu se percepe comision de 

 
5

  

 
 

Art. 6.  GARANTAREA ÎMPRUMUTULUI 
6

sunt garantate de ÎMPRUMUTAT prin: 
a.  
b. fondul social constituit; 
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c. giran , conform anexei la contract, art. 3.1; 
- partimoniul Împrumutatului-  
 

Art. 7.   
7  
- n SMS sau e- . înainte 

creditului, din c
- bancar); 

- nele convenite; 
- 10 zile la C.A.R. orice schi

telefonul sau actul de identitate; 
- 

 
- au ordinii publice ; 
- 

Împrumutatului- rezultate din prezentul contract- 
deoarece fondul social al  Împrumutatului constituie  
6.1 liera b din prezentul contract.  
  
 7.2.1. A t  

 
din doc

rambursa creditu cate în prezentul contract. 
 7.2.2. Atât împru  

împrumutatului din beneficiul termenului 
 Invatamant Sibiu  stabilim 

C
solidar,  

7.3. C.A.R.Invatamant Sibiu are dreptul : 
- 

n prezentul contract; 
- -

de 90 zile calendaristice. 
 7.4. Rezilierea ac

ÎMPRUMUTATULUI  
 

7.5. C.A.R.Invatamant Sibiu are posibilitatea de a transfera prin cesiune Contractul sau 
mprumutatului, altul decât cel 

expr
în acest sens.  

7.6. 2324 Cod Civil asupra tuturor 

  
7.7   zile, la C.A.R. orice schimbare 

, telefonul sau actul de identitate. 
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contractuale: 
Art.8. DOCUMENTE DE CREDITARE 
8.1. R  Invatamant Sibiu 

-
- - 

rea de 

 
  
Art. 9. RAMBURSAREA CREDITULUI 
9.1. Creditul se restituie în rate lunare , conform graficului de rambursare. Modul de 

restituire a creditului a fost stabilit prin cererea de credit. 
9.2. Prima/ultima e rambursare poate fi mai mare/mica , în vederea 

 Toate celelalte 
 

 

sumelor dato
 dobânzi 

penalizatoare, dobânzi restante, credit restant, dobânzi curente, credit curent.  
 

 
11.1.

 C.A.R.Invatamant Sibiu 

 

 

Invatamant Sibiu, creditul nu va putea fi închis.  
 
 Art. 12. RATA DOBÂNZII 
12.1. Rata dobânzii curente 

7% pe an. 

conform formulei inserate în prezentul contarct, Partea a II-

 luni pentru care s-a acordat acest credit. Rezultatul  va reprezenta dobâ

. 
 
 
12.2. Rata dobânzii penalizatoare 

- - sunt 
 

Dobânda penalizatoare se va aplica la  ratele rest

Invatamant Sibiu  

_____
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Invatamant Sibiu prin 

ectat- 
contract- 
Invatamant Sibiu. 

 
 
 Art. 13. COMISIOANE 

 Invatamant Sibiu nu percepem nici un fel de 

dobânda, conform graficului de rambursare  anexat.  
 
  
14.1. 

pentru creditul acordat, exprimat în procent anual din valoarea  creditului astfel acordat.  

Partea I din contract. 

.  
Urmare a politicii de într-

perioada de creditare s- a se prelungi , ajungând la maximum 48 luni. Modul de calcul al 
dobânzii este cel  din Partea a II-

mult 12 luni.   
14.4. La calculul DAE nu se iau în considerar  

 
b.  
c. la calculul DAE în prezentul contract  - am avut în 

-o în 
 

 
 
Art.15. CAZURI DE NEÎNDEPLINIRE  
 15.1.Constituie cazuri de neîndeplire a contractului: 

contract; 

incomplete; 

 
  

e alte persoane obligate în baza 
prezentului contract - - , în scris, în termen de 15 zile calendaristice de la 
data la care vom constata vreun caz de neîndeplinire. În cazul în care 
sunt îndreptate în perioa  
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 va 

exigibile.  
b

 Invatamant Sibiu, asupra 
Toate cheltuielile ocazionate de 

recuperar  
c

 - Partea a II- - 
g

 Invatamant Sibiu 
efectueze compensarea datoriei cu fondul social pe care Împrumutatul îl are la C.A.R. 
Invatamant Sibiu  
asupra datoriei Împrumutatului, dat   
împrumutatului.  

 Art. 16. MODIFICAREA CONTRACTULUI 
Invatamant Sibiu 

m
 vigoare  a noilor 

unilateral clauzele contractului.  
 Art. 17. ÎNCETAREA CONTRACTULUI 

contractului.   
 Art. 18. DREPTUL DE RETRAGERE 
C.A.R. Invatamant Sibiu ui  ca în termen de 14 zile 

 
 Invatamant Sibiu, în scris  înainte de încetarea termenului 

de retragere ; 

  
curente convenite de noi în prezentul contract.  

Art. 19. CESIUNEA CONTRACTULUI 

 înainte, în scris acordul.  Cesionarul  va 
 Invatamant Sibiu 

 
19.2. C.A.R. Invatamant Sibiu va putea cesiona oricare dintre drepturile sale din contract, 

.R. Invatamant Sibiu 
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Art. 20. TITLU EXECUTORIU 
Contractul  constituie titlu executoriu 

, conform Legii nr. 122/1996-privind casele de ajutor reciproc-, 
 

 
Art. 21.  LITIGII  
21.1. 

prin mediere  
21

, conform clauzelor prezentului contract.   

-dul 
-mail :office@anpc.ro. 

 
Art. 22. ALTE CLAUZE 
22.1. 

acestuia. 
22.2 Invatamant Sibiu 

 Invatamant Sibiu. va putea 
 

22.3 A.R. Invatamant Sibiu 

 Invatamant Sibiu 
ÎMPRUMUTATULUI cu caracter personal altei case de ajutor reciproc sau la un birou 
independent de credit. 

22.4. 
.A.R. 

Invatamant Sibiu   
9  Invatamant Sibiu  ____ 

 Invatamant Sibiu , 
 

_________________________ 
-i câte un exemplar. 

 
 Data          
 
 

F din prezentul contract de împrumut : 
  1.   adeve   
  2  / angajamentul  girantului l; 
  3 / angajamentul girantului 2; 
  4.   extrasul de cont al împrumutatului; 
  5.   graficul de rambursare. 
 

           
                

                            ÎMPRUMUTAT, 
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     : Subsemnatul/subsemnata..............................................................., 

având calitatea de parte  (împrumutat) în prezentul contract, îmi exprim în mod expres 
Invatamant 

ntului contract de împrumut; derularea prezentului contract (în 
Invatamant Sibiu    are deschis contul, 

 

împrumut. 
  
 

Data          
                                                       




