
CASA DE AJUTOR RECIPROC 
ÎNVĂŢĂMÂNT CONSTANŢA                                                     SE APROBĂ 
Str. Ştefan cel Mare nr. 13                                                 Preşedinte  __________________ 
Tel.: 0241 617 883                                                   Consiliul Director  __________________ 
                                                                                                                  __________________ 
                                                                                                                  __________________ 
 
 

CERERE DE ÎNSCRIERE NR. ________ 
 

Subsemnatul(a) _______________________________________________________, 
CNP: ____________________, nr. tel. ________________, domiciliat în ______________, 
str. _____________________ nr. ____,  bl. ____ , sc. ___, ap. ___, jud. _______________, 
legitimat cu C.I. seria ______ nr. _________ eliberată de _________________________, 
la data de ____________, având funcţia de ____________________, titular/suplinitor la 
unitatea ____________________ cu un salariu net de _______lei, născut/ă în anul _____, 
luna________, ziua _____, în localitatea _________________, judeţul ________________, 
fiul lui__________________ şi ________________________. 

Vă rog să aprobaţi înscrierea ca membru C.A.R. INVĂŢĂMÂNT CONSTANŢA. 
Mă oblig să respect statutul CAR şi prevederile lui, hotărârile adunării generale 

a membrilor C.A.R. şi ale Consiliului Director. 
Sunt de acord să mi se reţină pe ştatul de plată, o dată pe lună suma de _____ lei, 

ca depunere la fondul social propriu,  ratele la împrumut cât şi dobânda aferentă. 
Declar că nu mai sunt membru la alt C.A.R. 

 
Data ____________                                            Semnătura________________ 

 
Se adevereşte că d-l / d-na este                                   Dispoziţie testamentară  
 salariat/a  instituţiei noastre.                            (valabilă după decesul titularului) 
            Director,                                                    Nume prenume      Anul naşterii 
              __________________________ 
     L.S.                                                              Semnătura titularului, 
              __________________________ 
 
 CONDIŢII GENERALE ALE C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT CONSTANŢA 
 

1. Înscrierea se face pe baza liberului consimţământ, cotizaţia este între 10 - 200 lei /lunar.  
2. Împrumutul se acordă de 2-3 ori la fondul social acumulat cu 2-3 garanti, după caz. Cererea 

pentru acordarea împrumutului se depune până pe 20 ale lunii, pentru a fi platită în luna 
următoare. 

3. Împrumutul se virează în cont BRD sau BT (card de salariu sau conturi nou deschise - pentru cei 
care au card de salariu la alte bănci). 

4. Retragerea fondului social se face până în data de 15 ale lunii, pentru a fi platită în luna 
următoare.  

5. NU se fac retrageri în perioada de concediu (IULIE, AUGUST, SEPTEMBRIE). 
6. NU se fac retrageri dacă membrul are datorii către C.A.R. 
7. RETRAGEREA PRIN COMPENSARE, se poate face în condiţiile: plecarea în străinătate, şomaj, 

desfacerea contractului de muncă, pensionare, deces – toate cu acte doveditoare.  
8. Dacă NU SE ACHITĂ cotizaţia timp de 3 luni consecutive sau 6 luni cu intermitenţă, se pierde 

calitatea de membru (fondul social se trece în contul „creditori”, ce impune retragerea din 
C.A.R). 

 
                                                                                                          Am luat la cunoştinţă, 
 
                                                                                               Semnătura ____________________ 



  CAR ÎNVĂŢĂMÂNT CONSTANŢA                                       
  Str. Ştefan cel Mare nr. 13 
  Tel./fax: 0241 617 883 

 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
 
 
Subsemnatul / Subsemnata ___________________________________________________, 
 
Declar că sunt de acord ca CAR ÎNVĂŢĂMÂNT CONSTANŢA, să prelucreze datele cu 

caracter personal pe care le-am prezentat în cererea de înscriere, inclusiv pentru transmiterea 
datelor  necesare alimentării cardului la unităţile bancare unde CAR are convenţii. Mi s-a 
adus la cunoştinţă faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi 
solicitate de către CAR Învăţământ Constanţa determină imposibilitatea stabilirii 
raporturilor juridice specifice activităţii  acestei asociaţii. Dacă datele cu caracter personal 
furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, unitatea 
în cadrul căreia îmi desfăşor  activitatea etc.), mă oblig să informez în timp util.  

 
 

INFORMARE 
CAR ÎNVĂŢĂMÂNT CONSTANŢA 

vă informează: 
  
Formularele pe care în calitatea de membru CAR Învăţământ Constanţa trebuie să le 

completaţi, reprezintă o modalitate prin care CAR intră în posesia datelor personale. 
Drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 / 27.04.2016 sunt: 
• informarea de orice natură cu privire la datele dumneavoastră personale;  
• dreptul de acces la date;  
• dreptul de intervenţie asupra datelor; 
• dreptul de opoziţie şi excepţiile la dreptul de opoziţie; 
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; 
• dreptul de a vă adresa justiţiei.  
Menţionăm că în momentul înscrierii, CAR Învăţământ Constanţa, v-a solicitat 

următoarele informaţii, reprezentând date cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, 
data şi locul  naşterii, adresa permanentă, denumirea unităţii  în cadrul căreia vă desfăşuraţi 
activitatea, numărul de telefon, date din B.I. sau C.I. (sau copie), C.N.P.-ul, venitul net .          

 Declar că am luat la cunoştinţă şi consimt la cele de mai sus.  
 
 
      Data ___/___/______                                         Membru  CAR , __________________ 
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	DECLARATIE DE CONSIMTAMANT CAR INVATAMANT

