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CONTRACT DE ÎMPRUMUT 
                                                                                                                           

Nr.                         din data de __________________ 
 

 

Între: 

C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. Județul Hunedoara, cu sediul în Deva, str. Gheorghe Barițiu nr. 2, județul Hunedoara, 
constituită în baza Legii nr. 122/1996, cu modificările și completările ulterioare și înregistrată la Judecătoria Deva, 
reprezentată prin  Rusu Paul Dragoș, în calitate de președinte, 

denumită în prezentul contract C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA  și 

Dl./d-na. __________________________________,  fiul(fiica) lui ______________ și al _____________, născut(ă) 
la data de ___________________, în localitatea ___________________, județul __________________, cu domiciliul în 
localitatea ______________, strada __________________, nr.       , bloc         , scara       ,  ap.       , județul Hunedoara, 
telefon________________________, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria _____, nr. __________________,  eliberat(ă) 
_________________ la data de _____________, C.N.P.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 
angajat(ă)/încadrat(ă) la ___________________________________________, localitatea ___________________, 
strada_____________________ nr.______, județul Hunedoara, telefon serviciu ____________________________, în 
calitate de membru C.A.R. fișa nr.____________,   
denumit în continuare ÎMPRUMUTAT.                                                                                            
 
  În baza cererii de împrumut nr.                 /____________________   a intervenit prezentul contract de împrumut 
în condițiile stipulate în contract și asupra cărora părțile au intervenit de comun acord. 
 

Art. 1 OBIECTUL CONTRACTULUI 
1.1. C.A.R. (I.F.N.) S.I.P. HUNEDOARA  acordă  ÎMPRUMUTATULUI  un  împrumut  în  sumă  de ________________ adică ( 

___________________________________________ ) lei, pe termen de                  luni. 
Art. 2 ELIBERAREA ÎMPRUMUTULUI 

2.1. Împrumutul se pune la dispoziția ÎMPRUMUTATULUI numai după depunerea documentației complete și se plătește 
integral la data acordării. 
2.2. Împrumutul se acordă prin: 
 - numerar la casierie; 
 - virament bancar în contul indicat de ÎMPRUMUTAT. 

Art. 3 RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI 
3.1. ÎMPRUMUTATUL se obligă să restituie C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA, împrumutul primit împreună cu dobânda 
aferentă într-un număr de ____________________ rate lunare. 
3.2. Termenele de restituire a ratelor scadente plus dobânzile aferente sunt prevăzute în GRAFICUL DE RAMBURSARE, 
ANEXA la Contract. 
3.3. Restituirea ratelor lunare scadente la termenele prevăzute se face prin: 
 - reținere pe statul de plată și virarea ratei de către angajator; 
 - virament bancar; 
 - la casieria CAR. 
3.4. La solicitarea ÎMPRUMUTATULUI, împrumutul poate fi rambursat înainte de scadență, dobânda calculându-se numai 
pe perioada de utilizare. 
3.5. În cazul în care drepturile bănești ce urmează a fi reținute de către unitatea la care este angajat(ă) ÎMPRUMUTATUL 
nu acoperă integral nivelul ratei de rambursat, acesta/aceasta se obligă să depună în numerar la casieria C.A.R. (IFN) S.I.P. 
HUNEDOARA diferența respectivă. Nedepunerea diferenței constituie rată scadentă și nerambursată. 

 

mailto:car@siphd.ro
https://www.siphd.ro/


 
 
 

_______________________________________________________________________ 

 
Deva-330065, str. Gheorghe Bariţiu nr. 2, corp B - mansardă 

Tel./fax: 0254 211642, 0254 232350, E-mail: car@siphd.ro, site: https://www.siphd.ro  
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 

Art. 4 PREȚUL ÎMPRUMUTULUI ȘI DOBÂNDA ANUALĂ EFECTIVĂ (DAE) 
4.1. Împrumutul se acordă cu o dobândă reală de ________________ % la suma / sold pe an, care se achită împreună cu 
rata la împrumut. 
4.1.1. Membrii de sindicat beneficiază de o dobândă bonificată, în funcție de durata de acordare a împrumutului  (2,50% - 
1 an; 2,40% - 2 ani; 2,37% - 3 ani; 2,35% - 4 ani; 2,34% - 5 ani, 2,34% - 6 ani). Aceasta este valabilă doar pe perioada 
păstrării calității de membru de sindicat al S.I.P. Județul Hunedoara, respectiv a plății cotizației de membru de sindicat. 
4.1.2. În situația în care ÎMPRUMUTATUL își pierde calitatea de membru de sindicat, de la acea dată dobânda va fi de 10% 
pe an, calculată la soldul rămas de restituit până la rambursarea integrală a împrumutului. 
4.2. Dobânda la împrumut se calculează la soldul rămas  de restituit pe perioada de la data acordării și până la 
rambursarea integrală a împrumutului. 
4.3. Pe parcursul derulării Contractului, C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA, își rezervă dreptul de a modifica dobânzile prevăzute în 
prezentul contract. Modificarea ratei dobânzii se comunică ÎMPRUMUTATULUI, în scris, cu cel puțin 30 zile înainte. Dobânda 
datorată se calculează la soldul rămas de restituit pe perioada de la data acordării și până la rambursarea integrală a 
împrumutului. 
4.4. Dobânda anuală efectivă (DAE) se calculează conform  O.U.G. nr.50/2010 și este cea prevăzută la articolul 4.1. 
4.5. Calculul DAE se bazează pe ipoteza conform căreia Contractul de împrumut urmează să rămână valabil pe perioada 
convenită, iar cele două părți contractante își vor îndeplini obligațiile în condițiile și la termenele convenite în contractul de 
împrumut.  

Art. 5 GARANTAREA ÎMRUMUTULUI 
5.1. Împrumutul în sumă de ___________________ lei și dobânda aferentă în sumă de  ___________________ lei sunt 
garantate de ÎMPRUMUTAT prin: 
          - veniturile realizate sub orice formă;                    
 - fondul social acumulat;                     
 - veniturile giranților. 
5.2. ÎMPRUMUTATUL se obligă să nu folosească garanțiile menționate pentru garantarea oricărei obligații către o societate 
bancară sau alt C.A.R., până la rambursarea integrală a tuturor sumelor rezultând din prezentul Contract. 

Art. 6 DREPTURI ȘI OBLIGAȚII  
6.1. C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA are dreptul: 
 - să încaseze de la ÎMPRUMUTAT dobânzile aferente împrumutului acordat, în condițiile, cuantumurile și la 
termenele stabilite în prezentul contract; 
 - să încaseze dobânzile și ratele scadente din fondul social al ÎMPRUMUTATULUI, fără nici o altă formalitate și fără 
acceptul acestuia; 
 - să declare unilateral anticipat contractul de împrumut, fără preaviz sau altă formalitate, în cazul neexecutării de 
către ÎMPRUMUTAT a oricărei obligații asumate prin prezentul Contract sau în cazul în care situația economico–financiară 
a acestuia nu mai asigură condițiile de rambursare a împrumutului. Declararea anticipată a Contractului de Împrumut 
acționează de deplin drept fără a fi necesară punerea în întârziere a ÎMPRUMUTATULUI și fără orice altă formalitate 
prealabilă. La data declarării anticipate a Contractului de Împrumut, obligațiile de plată ale ÎMPRUMUTATULUI devin 
exigibile. 
6.2. C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA se obligă: 

- să nu introducă și să perceapă noi taxe, comisioane, tarife, speze bancare sau orice alte costuri aferente 
contractului, cu excepția costurilor specifice unor servicii suplimentare solicitate în mod expres de ÎMPRUMUTAT, 
neprevăzute în contract și care nu erau oferite ÎMPRUMUTATULUI la data încheierii acestuia. Aceste costuri neprevăzute 
vor fi percepute numai pe baza unor acte adiționale acceptate de ÎMPRUMUTAT. Sunt exceptate costurile impuse prin 
legislație; 

- să nu perceapă un comision de depunere numerar pentru plata ratelor la împrumut, indiferent dacă depunerea se 
efectuează de către titular sau de către o altă persoană; 

- să nu perceapă un comision de retragere pentru sumele trase din împrumut; 
- în cazul imposibilității ÎMPRUMUTATULUI de a accepta majorarea dobânzii, C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA nu are 

dreptul să declare anticipat Contractul fără o propunere, transmisă în scris, de reeșalonare sau refinanțare a 
împrumutului, în raport cu veniturile curente ale ÎMPRUMUTATULUI, în măsura în care o asemenea reeșalonare sau 
refinanțare este posibilă potrivit reglementărilor interne ale C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA; 

- să nu modifice unilateral clauzele contractuale fără încheierea unui act adițional acceptat de ÎMPRUMUTAT; 
- să depună toate diligentele pentru informarea ÎMPRUMUTATULUI cu privire la semnarea actelor adiționale; 
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- să nu introducă clauze în Contractul de Împrumut prin care să oblige ÎMPRUMUTATUL să păstreze 
confidențialitatea prevederilor și a condițiilor contractuale. 
6.3. ÎMPRUMUTATUL are dreptul: 

- să ramburseze anticipat împrumutul, cu recalcularea dobânzii la soldul rămas de restituit; 
- să primească, la cerere și gratuit, în orice moment pe întreaga durată a Contractului de Împrumut, un extras de cont 

sub forma unui tabel de amortizare/grafic de rambursare. 
6.4. ÎMPRUMUTATUL se obligă: 
 - să restituie împrumutul și dobânzile calculate la termenele convenite, conform graficului de rambursare; 
 - să comunice în termen de 5 zile la C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA, orice schimbare intervenite privind domiciliul, 
locul de muncă și actul de identitate; 
 - să restituie C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA cheltuielile efectuate pentru recuperarea împrumutului și a dobânzilor 
neachitate la scadență; 

Art. 7 LITIGII 
7.1. Orice neînțelegere rezultată din prezentul contract va fi soluționată pe cale amiabilă. 
7.2. În cazul în care nu se ajunge la un acord, litigiul va fi soluționat de instanța civilă competentă. 
7.3. În vederea asigurării respectării dispozițiilor O.U.G. nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori de 
către C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA, ÎMPRUMUTATUL poate să sesizeze Autoritatea Națională pentru Protecția 
Consumatorilor, b-dul Aviatorilor 72, sector 1, București, telefon 0372131951, fax 0213143462, e-mail: office@anpc.ro; 
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Hunedoara, str. M. Viteazu nr. 3, Deva, tel.: 0254/214.971, fax: 
0254/215.936, e-mail: reclamatii.hunedoara@opc.ro. 

Art. 8 PRELUCRAREA ȘI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
8.1. Împrumutatul este de acord și autorizează C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA să utilizeze şi să prelucreze datele cu 
caracter personal ale acestuia, să obțină orice fel de date cu caracter personal înregistrate pe numele lui de la o altă C.A.R. 
sau de la un birou independent de credit, precum și C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA să poată furniza datele personale, în 
vederea asigurării realizării scopurilor pentru care s-a constituit, către terți (structuri ale caselor de ajutor reciproc, 
executori judecătorești, experți contabili, instanțe, parteneri; instituții publice; autorități publice etc.). 
8.2. Împrumutatul are dreptul de acces şi de informare privind datele personale şi dreptul de a corecta/modifica orice 
astfel de date, dreptul de opoziţie, precum și dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau ștergerea acestora. Dacă are 
întrebări sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA, 
în mod direct, prin e-mail (sip@siphd.ro sau car@siphd.ro) sau telefonic (0254 211642; 0254 232350). Datele de contact 
ale acestuia sunt afișate pe pagina web a casei de ajutor. 
8.3. Acordul consemnat la alin. (1) este dat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ÎMPRUMUTATUL 
declarând totodată că a luat la cunoștință faptul că își poate exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul general 
privind protecția datelor, în special a dreptului de acces, a dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de 
opoziție.  

Art. 9 ALTE CLAUZE 
9.1. Orice întârziere în rambursarea ratelor de împrumut și a dobânzilor aferente de peste 30 de zile de la data scadenței, 
dă dreptul C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA să procedeze la recuperarea creanțelor sale pe calea executării silite, prin 
valorificarea garanțiilor asiguratorii.  
9.2. C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA va proceda la recuperarea împrumuturilor și a dobânzilor aferente de la giranți numai 
după ce va înștiința  în scris, în acest sens, atât ÎMPRUMUTATUL, cât și giranții. 
9.3. Prezentarea cu bună știință de către ÎMPRUMUTAT la încheierea sau în timpul derulării prezentului Contract a unor 
date sau fapte neadevărate atrage răspunderea penală a acestuia. 
9.4. Neexercitarea de către  C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA a oricărui drept prevăzut în prezentul Contract nu constituie o 
renunțare la acest drept, iar C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA va putea uza de el oricând până la stingerea tuturor 
obligațiilor împrumutatului. 
9.5. Prezentul Contract, precum și garanțiile constituite au valoare de înscrisuri autentice și constituie titlu executoriu fără 
îndeplinirea altor formalități, conform Legii nr. 122/1996, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței 
Guvernului nr. 28/2006, aprobate prin lege. 
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9.6. Prezentul Contract poate fi modificat sau completat cu acordul părților prin acte adiționale și intră în vigoare la data 
semnării lui, dar nu înainte de primirea de către  C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA a documentelor de constituire a 
garanțiilor asiguratorii prevăzute la art. 5. 
9.7. Orice notificare cu privire la modificarea conținutului clauzelor contractuale referitoare la costuri va fi transmisă 
ÎMPRUMUTATULUI cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea acestora. ÎMPRUMUTATUL are la dispoziție un termen de 
15 zile de la primirea notificării pentru a comunica opțiunea sa de acceptare sau de neacceptare a noilor condiții. 
9.8. C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA ia toate măsurile necesare pentru a răspunde la reclamațiile depuse de 
ÎMPRUMUTAT în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea acestora. 
9.9. La încetarea Contractului de Împrumut, inclusiv prin ajungere la termen, denunțare unilaterală anticipată, exercitarea 
dreptului de retragere ori a celui de rambursare anticipată din partea ÎMPRUMUTATULUI, C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA 
oferă gratuit ÎMPRUMUTATULUI un document care să ateste faptul că au fost stinse toate obligațiile dintre părți.  
9.10. ÎMPRUMUTATUL prezintă C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA  adeverințele de garanție personală ale giranților din Anexa, 
parte integrantă din prezentul Contract. 
9.11. Fac parte integrantă din prezentul Contract de împrumut: 

- Adeverința de venit a beneficiarului (cupon de pensie); 
- Adeverințele de garanție personală (cupoane de pensie); 
- Graficul de rambursare a ratelor scadente și a dobânzilor aferente. 

9.12. Prezentul Contract de Împrumut a fost încheiat astăzi _______________ în două exemplare, fiecărei părți 
semnatare revenindu-i câte un exemplar. 
 
 

C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA    ÎMPRUMUTAT, 
 

      Rusu Paul Dragoș           ___________________________ 
       (numele și prenumele) 
 

  _____________________________   ___________________________ 
(semnătura)      (semnătura) 
 
 
 

VIZA DE C.F.P. 
 

______________________________ 
(numele și prenumele) 

 
_____________________________ 

(semnătura) 
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ANEXA  

 
la contractul de împrumut nr.           _____               din data de __________________ 

 
Noi, giranții, ne obligăm în solidar cu ÎMPRUMUTATUL la rambursarea împrumutului și a dobânzilor aferente 

stabilite prin prezentul Contract și la plata cheltuielilor de recuperare, renunțând la beneficiul discuției și diviziunii.  
Ni s-a adus la cunoștință faptul că suntem puși în întârziere de drept, prin simpla împlinire a termenului stabilit 

pentru executarea obligației de către ÎMPRUMUTAT, conform art. 1523 alin. 1 Cod civil.  
Suntem de acord și autorizăm C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA să utilizeze şi să prelucreze datele cu caracter 

personal ale noastre, să obțină orice fel de date cu caracter personal înregistrate pe numele nostru de la o altă C.A.R. sau 
de la un birou independent de credit, precum și C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA să poată furniza datele personale, în 
vederea asigurării realizării scopurilor pentru care s-a constituit, către terți (structuri ale caselor de ajutor reciproc, 
executori judecătorești, experți contabili, instanțe, parteneri; instituții publice; autorități publice etc.). 

Girantul are dreptul de acces şi de informare privind datele personale şi dreptul de a corecta/modifica orice astfel 
de date, dreptul de opoziţie, precum și dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau ștergerea acestora. Dacă are întrebări 
sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA, în mod 
direct, prin e-mail (sip@siphd.ro sau car@siphd.ro) sau telefonic (0254 211642; 0254 232350). Datele de contact ale 
acestuia sunt afișate pe pagina web a casei de ajutor. 

Acordul consemnat mai sus este dat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), girantul declarând 
totodată că a luat la cunoștință faptul că își poate exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul general privind 
protecția datelor, în special a dreptului de acces, a dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție.  

 
Declarații-angajament Numele și prenumele girantului Semnătura girantului 

1 – Angajament de garanție personală   

2 – Angajament de garanție personală   

3 – Angajament de garanție personală   

4 – Angajament de garanție personală   

5 – Angajament de garanție personală   
 
 

 
 

C.A.R. (IFN) S.I.P. HUNEDOARA    ÎMPRUMUTAT, 
 

      Rusu Paul Dragoș           ___________________________ 
       (numele și prenumele) 
 

  _____________________________   ___________________________ 
(semnătura)      (semnătura) 
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