
CONTRACT DE ÎMPRUMUT

Nr. _______/__________

�

Art. 1 Părţile contractului

(1)� CASA DE AJUTOR RECIPROC ÎNVĂŢĂMÂNT CONSTANŢA,

Sediul: mun. Constanţa, str. Ştefan cel Mare nr. 13, jud. Constanţa

Înregistrată sub nr. 61/21.05.1991 la Judecătoria Constanţa,

Cod Unic de Înregistrare / Cod scal:  3385866,

Cont bancar nr. RO04BRDE140SV06377491400,

Banca: B R D ,  Agenţia Ovidius Constanţa,

Telefon:  0241 617 883;  E-mail: carinvcta@yahoo.com,

reprezentată legal de

Dl / Dna __________________________________, având funcţia de: _________________________,

în calitate de CREDITOR, denumită în continuare în prezentul contract Creditor sau C.A.R.  

Învăţământ  Constanţa,

(2)� Dl / Dna _______________________________,

 domiciliat/ă  în: ___________________________________________________________________,

 identicat/ă prin:  _________________________________________________________________, 

telefon  ____________________________________ ; e-mail  _______________________________,

în calitate de DEBITOR, denumită în continuare în prezentul contract Debitor sau Împrumutat, 

Având ca temei legal Legea 122/1996 privind regimul juridic al Caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor 

şi al uniunilor acestora  precum şi legislaţia română în materie, în vigoare,

Am convenit să încheiem prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:                   

Art. 2 Obiectul contractului

Creditorul împrumută împrumutatul cu suma de:  

în cifre ___________________lei, 

în litere _____________________________________________________, 

Art. 3 Termenul împrumutului

Termenul pentru care se face împrumutul este de ___________, începând cu data de, _______________, 

până cel mai târziu la data de __________.

Împrumutatul va restitui împrumutul în numerar sau prin virament bancar, la scadenţă sau înainte de data 

scadenţei, în aceeaşi monedă în care l-a primit.
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Art.4  Dobânda 

Conform voinţei părţilor, pentru perioada împrumutată:                                                              

q Împrumutatul va plăti o dobânda xă de _________%  pe an.

Creditul se acordă cu dobândă  xă, regresivă de ________ % calculată la soldul lunar .

Dobânda se calculează de la data acordării împrumutului, inclusiv, până la data rambursării integrale a 

acestuia, exclusiv. 

Cuantumul creditului se împarte în mod egal la numărul de luni pentru care s-a aprobat împrumutul. 

Dobânda se calculează regresiv (______% aplicată la soldul împrumutului).

Ca urmare, suma de bani care se va rambursa lunar de către împrumutat, va cuprinde rata şi dobânda şi va 

 descrescătoare  până la rambursarea în totalitate a împrumutului. 

Calcularea dobânzii lunare datorate se efectuează astfel: 

Dobânda datorată = (Suma împrumutată x Rata anuală a dobânzii (%) x Numarul de rate): 12 

Valoarea totală plătibilă de împrumutat la data semnării prezentului contract este de ___________ lei şi 

este formată din : 

- împrumutul în valoare de _______________ lei 

- dobânda totală în valoarea de ____________lei. 

Art.  5  Eliberarea împrumutului 

Împrumutul se pune la dispoziţia împrumutatului, numai după prezentarea de către acesta a anexelor la 

prezentul contract,  respectiv:

ü cerere tip completată şi vizată de unitatea şcolară sau adeverinţă de venit pentru împrumutat;                                                                                                                      

ü adeverinţă - angajament completată de garant/garanţi şi de către unitatea garantului/garanţilor;

ü copii acte identitate împrumutat şi garant/ţi; 

ü aprobarea creditului.  

Împrumutul se acordă prin:

- virament în contul IBAN (BRD;  BT ) nr. ________________________________________________

- casă, în  numerar în limita legală

Art. 6  Rambursarea împrumutului 

Împrumutatul se obligă să restituie C.A.R. Învăţământ Constanţa împrumutul primit, împreună cu 

dobanda aferentă, într-un număr de ____ rate lunare, începând cu data de __________________.                                                                                                                 

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

rambursare, anexă la contract. 

Restituirea ratelor lunare scadente la termenele prevăzute se face prin: reţineri pe statul de plată şi 

viramente realizate de unitatea şcolară la care împrumutatul este angajat, numerar la casierie, sau virament în 

contul C.A.R.

La solicitarea împrumutatului, împrumutul poate  rambursat înainte de scadenţă, dobânda 

calculându-se numai pe perioada de utilizare. 

Nu se percepe comision de rambursare anticipată. 

În cazul în care drepturile băneşti ce urmează a  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 
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C.A.R Învăţământ Constanţa diferenţa respectivă. Nedepunerea diferenţei constituie rata scadentă şi 

nerambursată.

 

Art. 7  Garantarea împrumutului 

Împrumutul în sumă de _____________ lei şi dobânda aferentă în suma de  _________ lei sunt garantate 

de împrumutat prin: 

ü veniturile realizate sub orice formă: salariu, pensie, indemnizaţii; 

ü fondul social constituit; 

ü garant/ţi; 

ü patrimoniul împrumutatului - bunuri mobile şi imobile aate în patrimoniul său;           

Art. 8  Drepturi şi obligaţii 

8.1 Drepturi şi obligaţii ale împrumutatului: 

Împrumutatul are dreptul să e înştiinţat în scris, prin fax, telefonic, prin SMS sau e- mail de către CAR 

Învăţământ Constanţa înainte de transmiterea către sistemele de evidenţă de tipul birourilor de credit a datelor 

referitoare la inadvertenţe (informaţii neconcordante, rezultate din documentele prezentate la data solicitării 

creditului, din culpa împrumutatului ) şi fraude (informaţii privind săvârşirea de infracţiuni sau contravenţii 

în domeniul nanciar-bancar); 

Împrumutatul este obligat să restituie împrumutul şi dobânzile calculate la termenele convenite; 

Împrumutatul este obligat să comunice în termen de 15 zile la CAR Învăţământ Constanţa, orice  

schimbare intervenită privind domiciliul, locul de muncă, telefonul sau actul de identitate; 

Împrumutatul este obligat să aducă o nouă adeverinţă de venit în cazul schimbării locului de muncă în 

termen de 15 zile;                                                                                                          

Împrumutatul este obligat să restituie CAR Învăţământ Constanţa cheltuielile efectuate pentru 

recuperarea împrumutului, dobânzilor neachitate la scadenţă;

Împrumutatul este obligat să nu utilizeze creditul în scopuri contrare legii sau ordinii publice; 

Împrumutatul are dreptul să solicite în scris compensarea creditului şi a dobânzii cu fondul social pe care 

Împrumutatul îl are la CAR Învăţământ Constanţa, în următoarele situaţii: pensionare, şomaj, demisie din 

ramura de activitate învăţământ, transfer în altă localitate. Compensarea poate  aprobată doar în situaţia în 

care valoarea datoriilor împrumutatului rezultate din prezentul contract este mai mică sau egală cu fondul 

social.

8.2 Obligaţiile Garantului/lor şi ale Împrumutatului

Atât împrumutatul, cât şi Garantul/Garanţii sunt de acord şi acceptă în mod expres faptul că prin 

semnarea acestui contract, îşi asumă în mod necondiţionat şi irevocabil calitatea de debitori solidari pentru 

oricare dintre obligaţiile împrumutatului rezultând din acest contract şi din documentele de creditare.

Garantul/Garanţii va/vor  ţinut/ţi de aceleaşi obligaţii pe care împrumutatul şi le-a asumat prin acest 

contract, inclusiv obligaţia de a rambursa creditul şi de a plăti dobânzile la scadenţele indicate în prezentul 

contract. 

Garantul/Garanţii se obligă să comunice, în termen de 15 zile, la CAR Învăţământ Constanţa orice 

schimbare intervenită privind domiciliul, locul de muncă, telefonul sau actul de identitate. 
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Împrumutatul şi Garantul/Garanţii sunt de acord şi acceptă în mod expres faptul că orice caz de 

neîndeplinire a obligaţiilor sau orice alt act sau fapt care duce la decăderea împrumutatului din beneciul 

termenului.                                                                                                                  

Împrumutatul şi Garantul/Garanţii sunt de acord şi acceptă în mod expres faptul că renunţă la beneciul 

de discuţiune şi diviziune faţă de CAR Invăţământ Constanţa.

Împrumutatul şi Garantul/Garanţii sunt de acord şi acceptă în mod expres faptul că se constituie un gaj 

general asupra bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare conform art. 2324 Cod Civil.

8.3  Drepturile si obligaţiile CAR Invăţământ Constanţa

C.A.R. Învăţământ Constanţa are dreptul să încaseze de la împrumutat dobânzile aferente împrumutului 

acordat, în condiţiile, cuantumurile şi la termenele stabilite în prezentul contract; 

C.A.R. Învăţământ Constanţa are dreptul să rezilieze unilateral contractul de împrumut printr-o adresă 

scrisă, fără preaviz sau altă formalitate, în situaţia în care împrumutatul înregistrează o întârziere în plata 

datoriei mai mare de ____ zile calendaristice. 

C.A.R. Învăţământ Constanţa îşi rezervă dreptul de gaj general conform art. 2324 Cod Civil asupra 

tuturor bunurilor mobile şi imobile prezente şi viitoare aate în patrimoniul împrumutatului şi 

Garantului/ţilor. 

                                                                                            

Art.9  Documente de creditare 

Documentele de creditare sunt:

ü cerere de împrumut completată, semnată de către împrumutat şi vizată de unitatea şcolară sau 

adeverinţă de venit pentru împrumutat ; 

ü adeverinţa - angajament completată  şi semnată de către garant/garanţi şi de către unitatea 

garantului/garanţilor; 

ü contractul de credit;

ü  gracul de rambursare; 

Toate semnate în original.

Art. 10  Rambursarea creditului

Creditul se restituie în rate lunare, conform gracului de rambursare. Modul de restituire a creditului a 

fost stabilit prin cererea de credit. 

Ultima rată a creditului din gracul de rambursare poate  mai mare/mică, în vederea egalizării celorlalte 

rate. Toate celelalte rate vor  egale până la nalizarea rambursării creditului, sub aspectul părţii de credit, 

referitor la dobânda, aceasta va  descrescătoare. Dobânda se calculeaza regresiv şi reprezinta 1,2 % aplicată 

la soldul împrumutului în ecare lună. 

Art. 11  Imputaţia plăţii                                                                                                             

Dacă sumele restituite de către împrumutat nu sunt suciente pentru acoperirea tuturor sumelor datorate, 

reprezentând ratele din credit şi dobânzile, sumele plătite vor  folosite pentru stingerea datoriei 

împrumutatului în următoarea ordine în funcţie de vechimea sumelor: dobânzi restante, dobânzi curente, 

credit restant,  credit curent. 
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Art. 12 Rambursarea anticipată

Împrumutatul are dreptul să restituie anticipat creditul, e plătind integral, e făcând o plată parţială, în 

intervalul 1-17 ale lunii, în orice moment pe parcursul duratei creditului.

Împumutatul nu este condiţionat să plătească o anumită sumă sau un anumit număr de rate.

Pentru  rambursarea anticipată, nu se va percepe niciun fel de comision, indiferent când a intervenit 

aceasta. 

Plata în avans va  acceptată şi considerată ca atare numai după achitarea integrală a datoriilor restante pe 

care împrumutatul le are şi a dobânzilor calculate până în ziua plăţii. 

În situaţia în care suma restituită în avans nu este sucientă pentru a acoperi suma datorată de către 

împrumutat către C.A.R. Învăţământ Constanţa, creditul nu va putea  închis şi nici contractul încetat.                                                                                                                         

Art. 13 Rata dobânzii

Rata dobânzii curente. Dobânda curentă este xă, pe toată durata derulării creditului şi este de ................. 

pe an. 

Dobânda totală care se va plăti pentru întreaga perioadă de derulare a creditului este de ______________ 

Dobânda anuală efectivă (DAE) reprezintă costul pe care împrumutatul îl suportă pentru creditul 

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

Art. 14 Comisioane

Pentru credit, C.A.R. Învăţământ Constanţa nu percepe niciun fel de comision. 

Dacă nu există întârzieri la plata ratelor, nu există alte sume de plată decât rata şi dobânda, conform 

gracului de rambursare anexat. 

Art.15  Rezilierea contractului. Cazuri de culpă.

Constituie cazuri de neîndeplinire a contractului: 

ü neîndeplinirea de către împrumutat sau garant/ţi, din propria culpă a oricăreia dintre condiţiile şi 

obligaţiile rezultate din prezentul contract şi asumate prin semnarea prezentului contract;                                                                                                          

ü punerea la dispoziţia CAR Învăţământ Constanţa de către împrumutat sau garant/ţi de informaţii false 

sau incomplete;

ü imposibilitatea sau recunoaşterea de către împrumutat a imposibilităţii de plată a datoriilor neachitate 

către CAR Învăţământ Constanţa, la termenele stabilite. 

În situaţia existenţei vreuneia dintre situaţiile de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale, CAR 

Învăţământ Constanţa va informa împrumutatul şi, după caz, garantul/ţii , în scris, în termen de _____ zile 

calendaristice de la data la care se constată vreun caz de neîndeplinire, a rezilierii contractului.

La data rezilierii contractului, împrumutatul  este decăzut din beneciul termenului de plată şi se declară 

scadenţa anticipată a creditului (rambursarea anticipată a tuturor sumelor datorate), împreună cu dobânzile şi 

toate celelelte sume pe care împrumutatul le datorează în baza prezentului contract. 

În caz de reziliere, împrumutatul nu va mai putea benecia de posibilitatea de a plăti la termenele indicate 

în gracul de rambursare, iar toate sumele pe care le datorează va trebui să e plătite imediat, întrucât vor  

scadente şi exigibile.                                                                                  

În situaţia în care, în termen de ____ zile/luni de la data declarării scadenţei anticipate, împrumutatul sau 

garant/ţii nu au achitat suma totală de rambursat, vor putea  executaţi silit  asupra patrimoniului personal. 
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Toate cheltuielile ocazionate de recuperarea datoriilor restante cad în sarcina împrumutatului şi a 

garantului/ţilor 

Rezilierea este de deplin drept, fără a  necesară punerea în întârziere a împrumutatului şi fără nicio altă 

formalitate prealabilă. La data rezilierii contractului, obligaţiile de plată ale împrumutatului devin exigibile. 

C.A.R. Învăţământ Constanţa are posibilitatea de a transfera prin cesiune Contractul sau drepturi legate 

de acesta, fără a  necesar consimţământul împrumutatului, altul decât cel exprimat prin semnarea 

contractului cu noticarea acestuia . 

Art. 16 Modicarea contractului

Pe parcursul derulării contractului, C.A.R. Învăţământ Constanţa va putea, cu informarea prealabilă, să 

procedeze la  modicarea conţinutului clauzelor contractuale cu cel puţin 30 de zile înainte de intrarea în 

vigoare a noilor prevederi în cazul unor modicări legislative.

Împrumutatul/garantul/ţii vor avea la dispoziţie un termen de 15 zile de la primirea noticării pentru a  

comunica opţiunea cu privire la acceptarea sau neacceptarea modicărilor. 

Lipsa răspunsului nu reprezintă acceptare tacită. 

Această clauză nu dă dreptul C.A.R. Învăţământ Constanţa să modice unilateral clauzele contractului.                                                                                                                                

Art. 17 Încetarea contractului

Contractul încetează după expirarea termenului stabilit prin contract, sub condiţia plăţii întregului credit 

şi a oricăror sume pe care împrumutatul ni le datorează pe baza contractului, sau înainte de acest termen, dacă 

împrumutatul a plătit mai devreme toate sumele datorate, conform contractului. 

Art. 18 Dreptul de retragere

C.A.R. Învăţământ Constanţa recunoaşte dreptul împrumutatului ca în termen de 14 zile calendaristice 

de la data semnării acestui contract să se retragă din contract, renuntând la acesta, fără a  obligat să motiveze 

motivul retragerii.                                                                       

Art. 19  Cesiunea contractului

Împrumutatul nu va putea să transfere prin cesiune drepturile şi obligaţiile pe care le are în baza 

prezentului contract.

C.A.R. Învăţământ Constanţa va putea cesiona oricare dintre drepturile sale din contract, precum şi 

contractul în întregime; împrumutatul şi garant/ţii, prin semnarea contractului consimt anticipat şi 

necondiţionat la o astfel de cesiune cu noticarea acestora .

La momentul comunicării noticării, C.A.R. Învăţământ Constanţa este eliberat de obligaţiile stabilite 

prin contract .

Art. 20 Titlu executoriu

Contractul are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu, fără îndeplinirea altor formalităţi, 

conform Legii nr. 122/1996, privind Casele de ajutor reciproc, cu modicările şi completările ulterioare, 

precum şi a legislaţiei actuale privind instituţiile nanciare nebancare. 

Art. 21 Litigii. 

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele 
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referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desinţarea lui vor  soluţionate pe cale  amiabilă, iar 

dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor urma căile legale de soluţionare în  

instanţele de judecată competente.

Art. 22  Dreptul de sesizare

Dreptul consumatorului de a sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor rămâne în 

vigoare, ind prevăzut prin lege. 

Adresa A.N.P.C. este: B-dul Aviatorilor 72, sector 1, Bucuresti; e-mail: ofce@anpc.ro. 

Art. 23 Dispoziţii nale

Legea aplicabilă contractului este legea română.                                                                        

Contractul este redactat în limba română. 

Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile legislaţiei române în materie, aplicabile 

şi intră în vigoare la data semnării lui de către părţi. Prezentul contract, împreună cu modicările şi anexele 

sale, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară 

încheierii lui.

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

caracter personal înregistrate pe numele lui de la altă casă de ajutor reciproc sau de la un birou independent de 

credit.                                                                                                         

Împrumutatul este de acord şi autorizează C.A.R. Învăţământ Constanţa să transmită datele 

împrumutatului cu caracter personal altei case de ajutor reciproc sau la un birou independent de credit. 

Împumutatul şi garantul/garanţii îşi exprimă în mod expres consimţământul ca C.A.R. Învăţământ 

Constanţa să folosească datele cu caracter personal puse la dispozitie pentru: aprobarea prezentului contract 

de împrumut; derularea prezentului contract (în relaţiile cu banca unde CAR Învăţământ Constanţa are 

deschis contul, în relaţiile cu organele îndrituite pentru executare silită, în caz de nerestituire la termenele 

scadente a ratelor); în relaţiile cu organele de control ale statului român; în vederea arhivării prezentului 

contract de împrumut.

În cazul încălcării de către una din părţi a obligaţiei(ilor) sale, neexercitarea de către partea prejudiciată a 

dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent a respectivei obligaţii nu înseamnă că partea 

prejudiciată a renunţat la acest drept.

Orice act adiţional sau anexă semnate ulterior, se vor redacta în acelaşi număr de exemplare originale, şi 

se va face menţiune despre acestea pe exemplarele prezentului contract.

Prezentul contract s-a încheiat azi, ___________________, în limba română, conţinând un număr de 23 

articole, ind redactat pe un număr de 8 pagini în format A 4, în 2 (două) exemplare originale, căte unul pentru 

ecare parte. 

Fac parte integrantă din prezentul contract de împrumut: 

ü cerere tip completată, semnată de către împrumutat şi vizată de unitatea şcolară sau adeverinţă de  

venit pentru împrumutat;

ü adeverinţă - angajament completată şi semnată de către garant/garanţi şi de către unitatea 

garantului/garanţilor; 

ü copii acte identitate împrumutat şi garant/ţi; 

ü aprobarea creditului; 

ü grac de rambursare; 
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CASA DE AJUTOR RECIPROC ÎNVĂŢĂMÂNT 

CONSTANŢA 

              P R E Ş E D I N T E,� � � � � �  ÎMPRUMUTAT, 

Nume şi prenume  ____________________                 Nume şi prenume  _____________________

Semnătura  _________________________ � �  Semnătura ___________________________� � � �

                         GARANŢI ,

1. Nume şi prenume ___________________ � �   

   

Semnătura __________________________           

2. Nume şi prenume ___________________            

    

Semnătura __________________________           

3. Nume şi prenume ___________________          

   

Semnătura __________________________                                                                   

CLAUZĂ SPECIALĂ: Subsemnaţii având calitatea de parte (împrumutat şi garanţi) în prezentul 

contract, ne exprimăm în mod expres consimţământul ca C.A.R. Învăţământ Constanţa să folosească datele 

cu caracter personal puse la dispoziţie pentru: aprobarea prezentului contract de împrumut; derularea 

prezentului contract (în relaţiile cu banca unde CAR Învăţământ Constanţa are deschis contul, în relaţiile cu 

organele indrituite pentru executarea silită, în caz de nerestituire la termenele scadenta a ratelor); în relaţiile 

cu organele de control ale statului român; în vederea arhivării prezentului contract de împrumut.

Data _______________               Împrumutat                                    Garanţi

        Semnătura_____________           1. Semnătura _________________

                  2. Semnătura _________________

                  3. Semnătura _________________

Noi garanţii ne obligăm în solidar cu 

împrumutatul la rambursarea împrumutului 

şi dobânzilor aferente stabilite în prezentul 

contract şi a cheltuielilor de recuperare, 

renunţând la beneciul discuţiei şi al 

diviziunii. 
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