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ACT ADIŢIONAL Nr . ___/ __________ 

LA CONTRACTUL  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 fiscal:  3385866 

 Cont bancar nr. RO04 BRDE 140S V063 7749 1400 

 Banca B R D,  Agenţia Ovidius Constanţa . 

 Telefon:  0241/ 617 883,  e-mail: carinvcta@yahoo.com, 

 reprezentată legal de 

  Dl / D-na _____________________________ având funcţia de: ________________, 

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

(2)  Dl / D-na ____________________________________________________________, 

 domiciliat/ă în: _______________________________________________________, 

  identificat/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 act adiţional la Contractul de împrumut nr 
____din__________, cu modificarea următoarelor art ale Contractului de împrumut iniţial:   

   Art.2 Obiectul contractului 

Creditorul împrumută împrumutatul cu un împrumut suplimentar în sumă de:  _______ lei,  
în litere ___________________________________ (suma acordată ca împrumut suplimentar 
se adaugă la soldul împrumutului rămas din contractul de bază şi se reeşalonează ) 
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Art.3 Termenul împrumutului 

Termenul pentru care se face împrumutul (soldul împrumutului iniţial plus împrumutul 
suplimentar acordat) este de __________, începând cu data _____________, până cel  mai 
târziu la data de _____________. 

Art.4  Dobânda  

Conform voinţei părţilor, pentru perioada împrumutată:                                                   

Dobânda se calculează de la data acordării împrumutului suplimentar care se adaugă la soldul 
împrumutului de bază , până la data rambursării integrale a acestuia, exclusiv.  

Cuantumul creditului se împarte în mod egal la numărul de luni stabilit după  aprobarea 
împrumutului suplimentar. Dobânda se calculează regresiv (_____% aplicată la soldul 
împrumutului). 

Valoarea totală plătibilă de împrumutat la data semnării prezentului act adiţional este de 
___________ lei şi este formată din:  

- împrumutul în valoare de ______________ lei.  

- dobânda totală în valoare de ____________ lei.  

Art. 5. Eliberarea împrumutului  suplimentar 

     Împrumutul suplimentar se pune la dispoziţia împrumutatului, numai după prezentarea de 
către acesta a anexelor la  prezentul act adiţional la  contractul de împrumut,  respectiv : 

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

 adeverinţă–angajament completată de garant/garanţi (alţi garanti, nu pot fi aceeaşi de 
la împrumutul de bază) şi de către unitatea garantului/garanţilor; 

 copii acte identitate împrumutat şi garant/ţi; 

 aprobarea  împrumutului suplimentar.   

     Art. 6 . Rambursarea împrumutului  

Împrumutatul se obligă să restituie la C.A.R. Învăţământ Constanţa împrumutul  primit 
conform  contractului  iniţial şi  prezentului  act adiţional, împreună cu dobânda aferentă,  
într-un număr de ______ rate lunare, începând cu data de __________________.    

             Celelalte articole ale Contractului de împrumut iniţial rămân neschimbate.                                                                                                               

    Prezentul act adiţional s-a încheiat azi, ___________________, în limba română,  ca anexă 
la contractul de împrumut nr ______din____________ fiind redactat pe un număr de 3 pagini 
în format A4, în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.  
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Fac parte integrantă din prezentul act adiţional:  

 cerere tip completată, semnată de către împrumutat şi vizată de unitatea şcolară sau 
adeverinţa de  venit pentru împrumutat; 

 adeverinţa - angajament completată  şi semnată de către garant/garanţi  (alţii decât au 
fost în contractul de bază ) şi de către unitatea garantului/garanţilor;  

 copii acte identitate împrumutat şi garant/ţi;  

 aprobarea creditului. 

                      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 ___________________     Noi garanţii ne obligăm în solidar cu  

   Semnătura _________________________       împrumutatul la rambursarea împrumu- 

2. Nume şi prenume ___________________            tului şi dobânzilor aferente stabilite în   

    Semnătura _________________________         prezentul  act aditional şi a cheltuielilor  

3. Nume şi prenume ____________________          de recuperare ,renunţând la beneficiul  

   Semnătura __________________________                                    discuţiei şi al diviziunii.                                          

CLAUZA SPECIALA: 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 
C.A.R. Învăţământ Constanţa are deschis contul, în relaţiile cu organele îndrituite pentru 
executatea silită, în caz de nerestituire la termenele scadente a ratelor); în relaţiile cu organele 
de control ale statului român; în vederea arhivării prezentului act adiţional.  

  Data _________________        

                 Împrumutat                                                           Garanţi  

     Semnătura _______________                       1. Semnătura _____________ 

                                                                            2. Semnătura______________ 

                                                                            3.Semnătura ______________ 
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