
 Subsemnatul (a) __________________________________________________ încadrat(ă) în muncă 
la ______________________________________________________, telefon ______________________, 
membru(ă) C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT CONSTANŢA,  domiciliat(ă) în _____________________________, 
str. _____________________________________, nr. ______, bl._____, sc. ______, et. ______, ap. _____, 
jud. __________________________, născut(ă) în anul ______ luna ___________  ziua ____, în localitatea 
_______________________, jud. ___________________ , ul(ica) lui ___________________________ şi 
_______________________, posesor (al)(a) BI/CI, seria ______ nr. ________________, eliberat(ă) de 
_____________________, la data de _________, C.N.P. ________________________, prin prezenta solicit 
acordarea unui împrumut în sumă de (în cifre) __________ lei, (în litere) ___________________________.
 Mă oblig să restitui împrumutul şi dobânda aferentă în ______ luni, cu rata de _____________. 
 Declar următoarele venituri lunare provenite din salarii/pensii: ............................ şi am următoarele 
credite ............................. / reţineri ............................. 
 Declar că am cunoştință de condițiile de acordare a creditului şi sunt de acord cu  acestea. 
 Sunt de acord ca, în situația acordării creditului, prezenta cerere să constituie anexă la contractul de 
împrumut.
 Anexez: copie act identitate; adeverințe venituri garanți (verso); copii acte identitate pentru garanți; 
extras de cont.
 Îmi exprim în mod expres consimțământul ca C.A.R ÎNVĂȚĂMÂNT CONSTANŢA să folosesească 
datele cu caracter personal, puse de mine la dispoziție şi inserate mai sus în prezenta cerere, în vederea 
aprobării prezentei cereri, precum şi pentru orice operațiune/activitate necesară derulării contractului de 
împrumut pentru care prezenta cerere constituie anexă.
 De asemenea, sunt de acord cu păstrarea/arhivarea prezentei cereri de către C.A.R. INVĂŢĂMÂNT 
CONSTANŢA în condițiile legii.

SE APROBĂ ÎMPRUMUTUL                                                        

în sumă de ............................... lei

(....................................................)

Preşedinte C.A.R. .........................

Membri .........................................

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

  CERERE DE ÎMPRUMUT  nr. _______ din _____________ COD __________       

                                       SOLICITANT(Ă) ________________ 

CONFIRMAREA  UNITĂŢII,
ÎMPRUMUTATULUI PENTRU 

REŢINERI
PERIOADA ÎNCADRĂRII

_________________________
Titular / Suplinitor / TESA

L.S. 

C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT CONSTANŢA
Str. Ştefan cel Mare nr.13

Tel. 0241 617 883

  VIZAT C.F.P. C.A.R.

.................................... lei

Data ................................

 Contabil şef C.A.R.

DATA    ________________

ORDIN DE PLATĂ  / CHITANŢA  Nr.  __________ 
Subsemnatul(a) ____________________________________________ am primit în numerar / se va vira 
suma de ____________ lei (________________________) în contul bancar  BRD / BT din extrasul de 
cont anexat.
                                                       Semnătura, _________________________ 
Identicat cu C.I. seria _____ nr. ___________ eliberat de _________________ la data de ____________

Casier,                                                                                 CONFIRMARE C.A.R

Fişa nr. ____________________

Sold depuneri ____________ lei

Sold împrumut ___________ lei

Sold dobândă ____________ lei 

VERIFICAT ŞI INREGISTRAT
CONTABIL C.A.R.

_______________________

Contabil __________________



ADEVERINŢĂ ANGAJAMENT 

 Subsemnatul(a) __________________________________, domiciliat(ă) în ___________________, str. 
________________________________, nr._____, bl._____, sc. _____, et. _____, ap. _____, născut(ă) în anul ______ luna 
___________  ziua ____, în localitatea ______________________________, judeţul ___________________, BI/CI. seria 
______ nr. _____________ eliberat(ă) de _________________ la data de ____________ telefon ___________________ 
C.N.P. _____________________________,  încadrat(ă) în unitatea ____________________________ în funcţia de 
______________________,  mă angajez faţă de Casa de Ajutor Reciproc Învăţământ Constanţa, de a plăti în mod solidar, 
conform articolului1447 şi  2300, raportat la art.1443 din Cod Civil, prin reţineri lunare din venituri băneşti, suma de lei 
(cifre) ___________  litere (_________________________________________________), reprezentând împrumutul plus 
dobânzile conform contractului de împrumut nr. ______ contractat la C.A.R. Învăţământ Constanţa, de numitul 
__________________________________________ (CNP__________________________) în cazul în care debitorul sus 
menţionat nu va achita împrumutul contractat la termenele şi în condițiile prevăzute în contractul de împrumut. 
Subsemnatul(a), renunţ la beneciul discuţiei (urmăririi) faţă de creditoare (C.A.R. Învăţământ Constanţa) potrivit art. 2294 
Cod Civil, precum şi la beneciul de diviziune prevăzut de art.2298 Cod Civil. C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT CONSTANŢA va 
putea urmări la plată pe acela care va voi dintre garanţi fără ca acesta să opună beneciul de diviziune.
 Îmi exprim în mod  expres consimțământul ca C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT CONSTANŢA să folosesească datele cu 
caracter personal puse de mine la dispoziție şi inserate mai sus în prezentul angajament în vederea: arhivării prezentului 
angajament în condițiile legii, a aprobării creditului pentru care s-a dat prezentul angajament precum şi în relațiile cu 
organele îndrituite să recupereze sumele acordate şi nerestituite la timp de cel pe care-l garantez.
  Dau prezenta declaraţie, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii.

                            Data ________________                                        Semnătura ________________________   

ADEVERINŢĂ ANGAJAMENT 

 Subsemnatul(a) __________________________________, domiciliat(ă) în ___________________, str. 
________________________________, nr._____, bl._____, sc. _____, et. _____, ap. _____, născut(ă) în anul ______ luna 
___________  ziua ____, în localitatea ______________________________, judeţul ___________________, BI/CI. seria 
______ nr. _____________ eliberat(ă) de _________________ la data de ____________ telefon ___________________ 
C.N.P. _____________________________,  încadrat(ă) în unitatea ____________________________ în funcţia de 
______________________,  mă angajez faţă de Casa de Ajutor Reciproc Învăţământ Constanţa, de a plăti în mod solidar, 
conform articolului1447 şi  2300, raportat la art.1443 din Cod Civil, prin reţineri lunare din venituri băneşti, suma de lei 
(cifre) ___________  litere (_________________________________________________), reprezentând împrumutul plus 
dobânzile conform contractului de împrumut nr. ______ contractat la C.A.R. Învăţământ Constanţa, de numitul 
__________________________________________ (CNP__________________________) în cazul în care debitorul sus 
menţionat nu va achita împrumutul contractat la termenele şi în condițiile prevăzute în contractul de împrumut. 
Subsemnatul(a), renunţ la beneciul discuţiei (urmăririi) faţă de creditoare (C.A.R. Învăţământ Constanţa) potrivit art. 2294 
Cod Civil, precum şi la beneciul de diviziune prevăzut de art.2298 Cod Civil. C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT CONSTANŢA va 
putea urmări la plată pe acela care va voi dintre garanţi fără ca acesta să opună beneciul de diviziune.
 Îmi exprim în mod  expres consimțământul ca C.A.R. ÎNVĂȚĂMÂNT CONSTANŢA să folosesească datele cu 
caracter personal puse de mine la dispoziție şi inserate mai sus în prezentul angajament în vederea: arhivării prezentului 
angajament în condițiile legii, a aprobării creditului pentru care s-a dat prezentul angajament precum şi în relațiile cu 
organele îndrituite să recupereze sumele acordate şi nerestituite la timp de cel pe care-l garantez.
  Dau prezenta declaraţie, cunoscând prevederile Codului Penal privind falsul în declaraţii.

                            Data ________________                                        Semnătura ________________________   

Nr. _______________________

Data ______________________

Telefon ____________________ 

Nr. _______________________

Data ______________________

Telefon ____________________ 

Unitatea ______________________________, adeverim prin prezenta că dna(dl) 

______________________________ este salariat la această unitate având un 

salariu NET _________ lei şi consimţim să procedăm la reţinerea din salariu, în 

cazul în care nu se achită ratele scadente de către titularul împrutului.

                 Conducătorul unităţii                                          Contabil

       _________________________                  _________________________

Unitatea ______________________________, adeverim prin prezenta că dna(dl) 

______________________________ este salariat la această unitate având un 

salariu NET _________ lei şi consimţim să procedăm la reţinerea din salariu, în 

cazul în care nu se achită ratele scadente de către titularul împrutului.

                 Conducătorul unităţii                                          Contabil

       _________________________                  _________________________


