
 
    

ASOCIATIA CASA  DE  AJUTOR  RECIPROC  UNIREA  DEVA  
DEVA, B.DL DECEBAL NR.5(5A), PARTER, HUNEDOARA, COD FISCAL : 4468439,  
REG.PERS.JURIDICE NR.9/PJ/1997; COD B.N.R. RE-PJR-22_023643/24oct.2010;  
 Tel/fax:0254 221 650,  email: office@unireadeva.ro, website: www.unireadeva.ro 
Sucursala________________________  

   

 

CONSILIULUI DIRECTOR AL C.A.R UNIREA DEVA                             

 

CERERE DE INSCRIERE 

Nr. ________ data____________ 

Subsemnatul _________________________________________________________, 

Fiul/ fiica  lui________________________ si al_____________________________ 

C.N.P._________________________, posesor CI seria______,nr._______________ 

Domiciliul: loc.______________, str.______________________________ nr.____ 

                   Bloc______, scara_______, apt.______, judet_____________________ 

                   Tel:___________________________email:_______________________ 

 Loc de munca:__________________________, in functia de __________________ 

                        

Studii:      gimnaziale           scoala profesionala       liceu         universitare        postuniversitare 

Ocupatie:       salariat             pensionar          P.F.A        administrator        profesie liberala 

                          Agricultor        somer        fara ocupatie  

Venit net ( lei):  _____________ lei. 

Va solicit INSCRIEREA ca membru al Asociatiei CAR Unirea Deva 

Declar pe proprie răspundere că am luat cunoştinţă de prevederile Statutului   Asociației CAR Unirea 

Deva pe care le accept fără rezerve, mă angajez să acționez pentru realizarea scopului și obiectivelor 

Asociației și să respect hotărârile / deciziile conducerii acesteia. Mă voi abţine de la orice acţiune care 

dăunează prestigiului şi intereselor asociaţiei şi a membrilor ei. 

Ma angajez sa achit aportul initial unic  la inscriere, si sa imi constitui lunar fond social si fondul pentru 

actiuni sociale stabilit de catre Adunarea generala  a membrilor C.A.R. Unirea Deva . Inteleg ca neplata 

fondului social si a fondului pentru actiuni sociale conform Statutului CAR Unirea Deva , reprezinta 

dreptul acesteia de a ma exclude  din randul membrilor.  

Am luat la cunostinta faptul ca in prezent, aportul initial unic este de 10 lei, fondul social lunar 

minim este de 20 lei iar cel maxim de 1.500 lei si fondul de actiuni sociale este de 3 lei.  

Data     Nume prenume, semnătură solicitant 

................................    .................................. 

Se completează de către reprezentantul C.A.R. Unirea Deva 
S-a deschis fișa cu numărul __________ la secția _________________ 

Se încasează suma de __________ lei cu chitanța ______________ 

Sau 
S-a respins aprobarea Cererii de înscriere din următoarele motive: ____________________________ 

Semnătura operator ________________ 

Se aprobă, 

PREȘEDINTE 

mailto:office@unireadeva.ro


 

CONDITII GENERALE SI INFORMATII DE BAZA 

Casa de ajutor Reciproc (C.A.R.) este o institutie unde membri au interese comune si se ajuta reciproc. 

Functioneaza astfel: economiile unor membri devin imprumuturile altor membri. Sunt inscrise in registru de 

evidenta al B.N.R., si functioneaza in baza legii 122/1996 completată și modificată, a O.G. nr. 26/2000, a legii 

540/2002  si a statutului propriu.  

Scopul casei de ajutor reciproc este sprijinirea, întrajutorarea financiară a membrilor săi.  Misiunea C.A.R. 

Unirea Deva este oferirea de servicii financiare de creditare, economisire  şi de  educaţie financiară a 

membrilor,   fără discriminare  de vârstă şi gen din zonele rurale şi urbane, pentru a-şi satisface nevoile 

financiare personale şi de dezvoltare şi de finanţare a unor activităţi generatoare de profit.

 

I. DREPTURILE MEMBRILOR  
( extras din STATUTUL CAR Unirea Deva) 

 să primească împrumuturi în cuantumul şi în 

condiţiile procedurii de acordare a 

imprumuturilor, stabilita  si aprobata de 

Consiliul Director;  

 sa economiseasca pentru ei si familia lor prin 

depunerea de contributii la fondul social in 

conditiile prevazute in procedura de constituire, 

bonificare, utilizare si retragere a fondului social 

stabilita si aprobata de Consiliul Director  

 să primească anual beneficiu (dobînda) în 

procentul stabilit,  corespunzător fondului social 

propriu, în condiţiile prevăzute de procedura de 

constituire, bonificare, utilizare si retragere a 

fondului social aprobată de Consiliul director şi 

validată de Adunarea generală/ conferinţa 

reprezentanţilor  membrilor; 

 să primească consiliere si consultanta in 

conformitate cu scopul CAR; 

 să primească în mod gratuit, informaţii despre 

fondul social propriu, împrumuturi, şi despre 

operaţiunile ce s-au efectuat în cursul anului în 

legătură cu fondul social ori cu împrumuturile 

contractate 

 să participe la analiza, dezbaterea şi soluţionarea 

problemelor casei de ajutor reciproc  şi să facă  

propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii Casei 

de ajutor reciproc şi a statutului acesteia; 

 să se adreseze organelor de conducere si control 

ale C.A.R. Unirea Deva  in orice problema ce 

priveste situatia lor personala sau activitatea 

casei de ajutor reciproc; 

 să participe la sesiunile de educație financiară 

oferite membrilor de casa de ajutor reciproc. 

 să cesioneze total sau parţial fondul său social 

altui membru.  

 să transmită fondul social prin conventii 

testamentare, cu respectarea prevederilor legale 

referitoare la rezerva succesorală.  

 să beneficieze la cerere de asistenţă socială şi 

umanitară in urmatoarele situatii: decesul 

membrului sau al sotului acestuia  ori a  rudelor 

de gradul I. Ajutoarele sociale sunt 

nerambursabile, iar acordarea lor se face in 

baza prevederilor regulamentului  de constituire 

si acordare a ajutoarelor sociale stabilit si 

aprobat de Consiliul director si ratificat de 

Adunarea Generala/conferinta reprezentantilor 

membrilor, ţinându-se cont de vechimea  ca 

membru CAR a defunctului si de achitarea 

contributiei la fondul de asistenta sociala . 

  să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere 

si control dacă îndeplinesc criteriile stabilite de 

către Adunarea Generală/conferinta 

reprezentantilor prin regulamentul de organizare 

si functionare a Consiliului Director; 

 

II. OBLIGATIILE MEMBRILOR  

( extras din STATUTUL CAR Unirea Deva) 
 să studieze în sediul/iile C.A.R. , prevederile 

statutului, iar la înscriere să achite 

contravaloarea aportului iniţial şi să constituie 

fondul social minim; 

 să respecte prevederile statutului casei de ajutor 

reciproc, regulamentele, procedurile,  hotărârile 

adunarii generale/conferinţei reprezentanţilor şi 

deciziile Consiliului director; 

 să participe la buna desfăşurare a activităţii casei 

de ajutor reciproc, la elaborarea şi înfăptuirea 

hotărârilor adunarii generale/conferinţei 

reprezentanţilor; 

 să apere integritatea fondurilor şi să contribuie la 

dezvoltarea lor, sa respecte regulile din cadrul 

procedurilor de lucru privind acordarea 

imprumuturilor si  depunerea/retragerea 

fondurilor sociale ; 

 să depună lunar la fondul social   o sumă între 

limita minima si maxima hotărîtă de adunarea 

generala/conferinţa  reprezentanţilor; 

 să achite ratele, dobânda si orice alte costuri 

aferente împrumutului contractat, în condiţiile  

stabilite prin contractele de împrumut; 

 să achite lunar contribuţia pentru constituirea 

fondului  pentru acordarea de ajutoare cu 

caracter social-umanitar şi a altor fonduri stablite 

de  adunarea generala/conferinţa 

reprezentanţilor. 

 să se adreseze politicos salariaților C.A.R. , 

membrilor consiliului director și ai comisiei de 

cenzori ; 

 să nu ofere salariaților  C.A.R. foloase 

necuvenite , existînd posibilitatea ca pentru 

astfel de intenții să li se refuze acordarea 

împrumuturilor; 

 să numere banii înainte de a părăsi incinta 

C.A.R., orice reclamație ulterioară nefiind luată 

în considerare; 

 să nu intre în incinta C.A.R. sub  influența 

băuturilor alcoolice sau a drogurilor deoarece în 

aceasta stare nu va putea efectua  nici un fel de 

solicitare , retragere de numerar sau alte operații. 

 Să nu cauzeze/instige alți membri la denigrarea 

imaginii C.A.R, prin actiunile lor cauzând 

prejudicii de imagine a C.A.R.,  Consiliul 

director fiind nevoit a lua măsuri în vederea 

tragerii la răspundere a celor vinovaţi, de la 

excluderea  din rândul membrilor C.A.R. până la 

obligarea acestora la plata despăgubirilor pentru 

prejudiciul produs. 



 

Servicii oferite de C.A.R. Unirea Deva 
ECONOMISIRE Pentru a împlini proiecte, nevoi și dorințe alege cea mai simplă soluție  

ECONOMISIREA. Cu noi, economisești periodic, chiar și sume mici care să nu îți afecteze bugetul. Economiile 

tale la CAR se numesc FOND SOCIAL. 

Fondul social depus progresiv, lunar, îți va asigura resursele necesare atunci cînd va fi cazul. 

Fondul social este  remunerat anual cu o dobândă   neimpozabilă, care poate fi suplimentată cu bonus dacă 

ești activ. Este evidenţiat pe fiecare membru în parte şi aparţine acestora sau moştenitorilor legali. Suma minima 

lunara care se poate depune este de 20 lei iar suma maxima de 1.500 lei .  

IMPORTANT:  Fondul social poate fi depus in avans  pentru mai multe luni .  

C.A.R. acordă dobîndă la fondurile sociale ale membrilor, potrivit  statutului propriu  și a procedurii elaborată 

de către Consiliul director și aprobată de către Adunarea generala/Conferința membrilor , avînd următoarea 

metodologie: La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul următor, Consiliul director stabilește 

valoarea procentuală a dobînzii ce se va calcula lunar  asupra fondurilor sociale. La sfarsitul anului, dobanda se 

capitalizeaza ( se adauga) la fondul social constituit. Capitalizarea dobînzii calculate este obligatorie, în sensul 

că,  suma aferentă va fi înregistrată în fondul social și nu va putea fi retrasă total sau parțial de către membru, 

fondul social reportat în anul următor fiind întregit cu suma dobînzilor  primite. 

 IMPORTANT: fondul social retras in cursul anului , nu este bonificat cu dobanda pentru perioada respectiva.  

Fondul social poate fi retras  de catre membri, in următoarele condiții: 

 şi-a achitat ratele , dobînzile şi alte datorii aferente împrumutului accesat, în conformitate cu graficul de 

restituire, iar la data solicitării retragerii  nu figurează cu datorii către CAR. 

 Nu este girant pentru un împrumut aflat în curs de restituire, accesat de alt membru. Se va putea retrage 

numai în cazul în care va propune în locul său un alt girant acceptat de CAR în aceleași condiții 

Cererea se depune personal insotita de xerocopia cartii de identitate,  se analizeaza  si se aproba/respinge  de 

Consiliul director in prima sedinta ordinara, iar decizia acestuia va fi comunicată în termen de cel mult o lună de 

la data înregistrării. Banii se vor putea plati in numerar la casierie ( sub 10000 de euro – echivalent in lei) sau in 

cont  bancar  furnizat de membru, conform programarilor si a anexei 1 la procedura de constituire a fondului 

social afisata in toate sediile CAR. 

IMPRUMUTURI  Esenta activității C.A.R. o reprezintă activitatea de întrajutorare a membrilor săi pe 

seama împrumuturilor ce li se acordă din fondurile sociale constituite și din alte resurse reglementate prin lege. 

Întreg procesul de împrumut se bazează pe principiul fundamental general acceptat, al prudențialității. 

ÎNAINTE DE A LUA UN ÎMPRUMUT, ÎȚI RECOMANDĂM SĂ TE INFORMEZI FOARTE BINE. 

Ce este împrumutul?        Împrumutul este o formă de finanțare acordată  membrilor de către CAR, prin 

intermediul căruia Beneficiarul primește o sumă de bani și se obligă să o ramburseze în rate, într-un termen 

prestabilit. Suma finanțată este în directă corelație cu veniturile solicitantului. Se recomandă ca fiecare membru 

să evalueze cu extremă atenție ,, noua datorie,,, in cadrul PROPRIULUI buget familial de cheltuieli și venturi, 

luând în considerare atât costul total al împrumutului cât și rata lunară care trebuie plătită: aceasta se va adăuga 

altor obligații de plată lunare, cum ar fi utilități, rate ale altor împrumuturi, etc 

 Care sunt cerintele necesare pentru obținerea unui împrumut?  Imprumutul poate fi solicitat de  către 

membri Casei de Ajutor Reciproc Unirea,  si care indeplinesc cumulativ următoarele condiții: 

-  Sunt membri CAR; 

- Au capacitate de rambursare care poate fi dovedită prin prezentarea fișei de salariu ( adeverință) pentru 

salariați, a cuponului de pensie pentru pensionari, a declarației de venituri pentru activități autonome. 

Pentru sumele care depășesc fondul social, se vor solicita garanții personale ( coplătitor si/sau giranți) care își 

asumă responsabilitatea de a plăti în caz de nerespectare de către Beneficiar. Evident, aceștia vor trebui să prezinte 

o documentație ce susține propria capacitate de rambursare ca și în cazul titularului 

În ce situatii poate fi  refuzat împrumutul ? Acordarea unui împrumut poate fi  refuzată în situația în care 

capacitatea de rambursare este insuficientă și alaturi de alte angajamente ar depăși maxim  patruzeci la suta din 

venit ,  solicitantul are deja alte împrumuturi in derulare , are in istoric împrumuturi întarziate, este girant la un 

împrumut care face obiectul unui dosar execuțional. În cazul în care împrumutul nu este aprobat, CAR va furniza 

o motivație. Pentru a se stabili in mod corect capacitatea de rambursare a solicitantului de împrumut, CAR va 

consulta baza de date Centrala de incidenta a CAR, portalul judecatoriei de pe raza domiciliului, informații de la 

ANAF, registrul comertului  daca este cazul,etc 

Cum se procedează înainte de a solicita un împrumut? Înainte de a depune o cerere de împrumut este 

recomandată evaluarea diferitelor oferte și alegerea cu discernămînt a celei mai potrivite , pe baza propriilor 

necesități. CAR vă pune la dispoziție informații detaliate cu privire la oferta de împrumut. Solicitați formularul 



F.E.I.S (fișă europeană  de informații standardizate) . Acest document conține informații clare și complete cu 

privire la condițiile aplicate la momentul respectiv, personalizate  cu datele solicitantului și utile pentru a evalua 

convenienta împrumutului. 

Ce trebuie să contină un contract de împrumut ? Contractul de împrumut trebuie să fie stipulat în formă 

scrisă si să contină o serie de informatii, printre care: 

Identitatea partilor contractante ( creditor ,imprumutat, coplatitori, giranti); 

Suma acordata si modalitatea de tragere; 

Durata de rambursare; 

Rata dobanzii nominale aplicate; 

Suma ratelor si scadenta acestora; 

Indicatii cu privire la garantiile solicitate; 

 

Ce este dobînda ? Rata dobânzii reprezintă costul creditului . Atunci când o persoană împrumută bani , ceea ce 

trebuie să plătească pentru acest împrumut este rata dobânzii. Cuantumul procentului dobanzii nominale este 

stabilit în funcție de piața creditelor de consum. CAR   practica dobanda fixa, și este calculata zilnic ultilizand 

soldul imprumutului 

Este posibilă rambursarea anticipată? Normele interne de creditare permit rambursarea anticipata integrala 

sau partiala, fără a fi nevoit membrul sa anunțe în prealabil CAR . Daca rambursati integral imprumutul, 

dobanda care va fi incasata este calculata doar pe perioada de detinere a sumelor imprumutate. 

Daca rambursati partial imprumutul, la soldul ramas se va calcula dobanda pina la plata integrala a acestuia 

Ce se întâmpla în caz de neplata a uneia sau mai multor rate? 

In caz de neplata a uneia sau mai multor rate , exista o serie de consecinte importante: 

- se calculeaza dobanda penalizatoare asupra sumelor restante si care vor fi incasate cu prioritate 

- in functie de numarul de rate restante se vor trimite notificari scrise. 

- se va raporta in centrala de incidente a CAR, pentru a semnala  o reputatie compromisa de plata a creditului, 

care ar putea afecta accesarea in viitor a altor credite. 

ORICARE AR FI PLANURILE TALE , ACCEASEAZĂ UN ÎMPRUMUT CU DOBÂNDA FIXĂ. 

AJUTOARE SOCIALE NERAMBURSABILE – AJUTOR DE DECES  

                                                                                                                                 
Conditii de acordare: in cuantumul si transele valabile 

in momentul solicitarii, astfel :  

 

- În cazul decesului membrului CAR - beneficiază de 

ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a 

suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, 

după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, 

curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face 

această dovadă.(coloana1) 
- Membrul CAR -  beneficiază de ajutor de deces în cazul 

decesului unui membru de familie care nu era membru  la 

data decesului. Se consideră membru de familie:  

 soţul supravieţuitor ( coloana 2)  

 copiii proprii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă 

îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a 

depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de 

muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate si se afla in intretinerea 

parintilor;( coloana 3) 

 parintii membrului CAR – daca se afla in intretinerea acestuia.  Se considera a fi persoana intretinuta, persoana care are 

domiciliul comun cu cel care il intretine.( coloana 3) 

Confirm ca am fost informat cu privire la conditiile si drepturile pe care le am pe linia prelucrarii datelor cu 

character personal si consimt ca CAR Unirea Deva sa prelucreze datele mele personale pe care le-am furnizat 

in cunostinta de cauza, precum si datele colectate ulterior. Scopul prelucrarii dateloril consider legitim si 

priveste in principal furnizarea de servicii si produse pe care le solicit CAR, dar si acela de a ma identifica, 

direct sau prin intermediul mijloacelor de comunicare, precum si in scop statistic, de cercetare, de marketing 

pentru imbunatatirea produselor si serviciilor si pentru prevenirea si combatarea spalarii banilor. Sunt de acord 

ca o parte sau toate categoriile de  date cu character personal sa fie transferate urmatoarelor terte parti:  

autoritati publice, angajatori, auditori/cenzori, banci, executori judecatoresti, notari publici, avocati, Asociatiei 

CAR Regiunea Vest si organizatiile sale afiliate, firme de curierat si catre alte persoane juridice care prelucreaza 

datele personale in baza unui contract si numai pentru beneficiul dumneavoastra legitim. Cunosc faptul ca in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu character personal, consimtamintul este voluntar si valabil nelimitat. El 

poate fi revocat in orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare scrisa.  

Declar ca am primit un exemplar din prezentul document la inscriere. 

Data_____________________Nume prenume , semnatura _______________________________ 

Tranşe de cotizare la fond. 
Sumele sunt valabile incepind cu 
data de 04.03.2023  

Ajutor de deces 
pentru membrii 
CAR 

Ajutor de deces 
pentru soţ 
/soţie  

Ajutor pentru 
alte persoane 
aflate în 
întreţinere – 
mama/tata, 
fiu/fiica  

Între 0-12 luni ( pina la 1 an)  - - - 

Între 13- 24 luni ( 1-2 ani) 150 lei - - 

Între 25-36 luni ( 2- 3 ani) 200 lei 100 lei - 

Între 37-48 luni ( 3 - 4 ani) 400 lei 150lei 100 lei 

Între 49-60 luni (4 – 5 ani) 600 lei 200 lei 150 lei  

Între 61 – 72 luni ( 5- 6 ani) 800 lei 250 lei 200lei 

Intre 73 – 84 luni ( 6 – 7 ani) 900 lei 350 lei 250 lei 

Intre 85 – 96 luni ( 7 – 8 ani)  1000 lei 500 lei 300 lei  

Între 97 – 108 luni ( 8 – 9 ani)  1500 lei 750 lei 350 lei 

Între 109 – 120 luni ( 9 – 10 ani) 2000lei 1000 lei 400 lei  

intre 120 luni  -180luni 2500 lei 1200 lei 450lei  

Peste 180 luni  3000 lei 1500 lei 500 lei 


