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CAR (IFN) SIP Județul Hunedoara este înregistrată ca operator de date cu caracter personal nr. 27456 

CASA DE AJUTOR RECIPROC 
(INSTITUȚIE FINANCIARĂ NEBANCARĂ) 

A SALARIAȚILOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR 
JUDEȚUL HUNEDOARA 

 Calitatea de membru S.I.P. Județul Hunedoara 
 

 DA  NU  
  

 Lider de sindicat (numele și prenumele): 
 

 .......................................................................... 
 Semnătura: 

 

CERERE DE ÎMPRUMUT 
 

Nr.                         din data de __________________ 
 

I. Subsemnatul(a)                                           _______     , domiciliat(ă) în                                 , str.                                      , 
nr.            , bloc          , scara           , ap.            , jud.                                , tel.                                         , născut(ă) în 
localitatea                              ___            , județul                                 , la data de                         , fiul (fiica) lui            __                     
și al               _                  , cod numeric personal |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |, posesor al B.I./C.I. 
seria        , nr.                     , eliberat(ă) de Poliția                                , la data de                             , încadrat la                 
_____         ___                                                                                        , în funcția de                   __                                         . 
 
 
 
 
 

III. Subsemnatul                                                   , declar că toate datele de mai sus sunt reale, orice afirmație 
neadevărată constituind fals și uz de fals în declarație și antrenează răspunderea penală potrivit codului penal. 
Mă oblig să furnizez toate documentele și dovezile solicitate de C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara pentru 
încheierea contractului de împrumut, acesta fiind titlu executoriu potrivit Legii nr. 122/1996, modificată și completată 
și îmi exprim acordul cu verificarea realității celor declarate în prezenta cerere. 
În mod egal sunt de acord ca unitatea unde funcționez să îmi rețină, pe statul de plată, din drepturile salariale, sumele 
corespondente ratelor la împrumutul contractat. 
        Semnătura solicitant:                               _________________                           

 
IV. Tipul de împrumut: - normal 

- urgent   motivație: ______________________________________ 
 
V. Cont IBAN: ___________________________________________________________________ 
VI. Analiza cererii 
Fond social acumulat  
Sold împrumuturi  
Sold dobânzi de plătit  
Solicitantul a avut/nu a avut incidente în restituirea împrumuturilor 
                                                                                           Verificat contabil                   _______             __                           . 
 

VII. Rezultatul analizei cererii: 
Se aprobă suma de              ________      __     (                                                                            ), în următoarele condiții: 

- Restituirea împrumutului și achitarea dobânzii în                             _______                      ___        rate lunare; 
- Garantarea împrumutului prin garanții personale (giranți) =                  _______           ___              persoane. 

Se respinge cererea din următoarele motive:                              _______                                        __                               . 
 

       Președinte C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara 

II.  Solicit un împrumut în sumă de               ______________     ( ___________________________________ ) 
Durata pentru care solicit împrumutul este de             _     _____         săptămâni/                _  ___             luni. 
Restituirea împrumutului o voi face într-un număr de                __                                     ________            rate. 
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