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CONTRACT DE  DEPUNERE  

A FONDULUI SOCIAL CAR                                                                                                                                                            

Nr. ___ din data de _________ 

Încheiat între : 

 

Casa de Ajutor Reciproc Nova Vita I.F.N. – Instituție Financiară Nebancară cu sediul 

social in Lunca Cetățuii, bloc 87, sc A, et 2, ap 8, comuna Ciurea, punct de lucru în Iași, str. Sos. 

Nicolina nr 10, jud. Iași, C.I.F. 30272937, nr. ordine în registrul special al asociațiilor si fundațiilor 

103/A/2012, cont bancar RO41 PIRB 2403 7431 6500 1000  deschis la Piraeus Bank Iași, cont 

bancar RO10 UGBI 0000 0620 2545 1RON deschis la Garanti Bank, cont bancar RO47 BTRL 

RONC RT03 5891 5301 deschis la Banca Transilvania, înscrisă în registrul de evidență al B.N.R. cu 

nr RE-PJR-24-0267007/20.06.2012, cod operator prelucrare date cu caracter personal nr 31537, 

denumită în continuare C.A.R. Nova Vita I.F.N. reprezentată prin d-ul Toma Ghe. Cătălin, cu 

funcția de președinte pe de o parte, în calitate de DEPOZITAR FOND SOCIAL AL 

MEMBRILOR CAR  

si 

Membrul C.A.R cu fișa nr. _________, d-ul(d-na) __________________________ fiul 

(fiica) lui ____________________ și al _____________________ născut(ă) la data de ___________, 

în localitatea ________,județul _______, cu domiciliul în loc ______________, str/com. 

__________________________, nr. ___, bl.___, sc. ___, ap. _____, județul _________, telefon 

___________________, posesor al B.I (C.I) seria ___, nr ____________ eliberat(ă) de  

___________________, la data de ___________, C.N.P. ____________________ încadrat(ă) în 

muncă la ___________________________  denumit(ă) în continuare DEPONENT FOND SOCIAL 

CAR, pe de altă parte.   

 

 Art 2. OBIECTUL CONTRACTULUI :  

Obiectul contractului este reprezentat de depunerea inițială a unui fond social în sumă de 

_______ lei, urmată apoi de depunerea lunară a unui fond social în sumă de ______ lei, în termen 

de _____ luni, în perioada __________________ până la constituirea unui fond social total de 

_________ lei. Constituirea fondului social și consolidarea ulterioară a acestuia prin depuneri 

succesive lunare este o condiție esențială pentru a putea accesa ulterior un împrumut de la C.A.R. 

Nova Vita I.F.N. 

Art. 3. DOBÂNDA:  

C.A.R. Nova Vita I.F.N. va acorda deponentului, membrului CAR, o dobândă de 2% pe an 

la fondul social acumulat ajuns la maturitate. Prin fond social ajuns la maturitate se înțelege suma 

totală pe care deponentul, membru al CAR, înțelege să o depună conform art. 2 din contract ca și fond 

social, în vederea primirii ulterioare a unui împrumut de la CAR.  
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În cazul în care pe parcursul derulării contractului de depunere, deponentul va solicita un 

împrumut de la C.A.R. Nova Vita I.F.N. fondul social acumulat va funcționa ca si garanție a 

împrumutului acordat fără a se acorda dobândă pe perioada derulării împrumutului. 

 

Art . 4. GARANTAREA FONDULUI SOCIAL: 

Depozitul constituit sub forma de fond social și dobândă aferentă sunt garantate de C.A.R 

Nova Vita I.F.N. conform legii din Romania și prezentului contract.  

 

Art. 5. DURATA CONTRACTULUI: 

   Durata prezentului contract este de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii lui la scadenta pe 

perioade succesive de 1 an. Dacă deponentul nu solicită în scris după expirarea termenului de 4 ani 

retragerea fondului social și a dobânzii aferente, contractul va fi prelungit automat pe perioade 

succesive de 1 an, deponentul fiind înștiintat prin corespondenta (poșta, email, SMS, tel, fax) despre 

acest lucru. 

  Art. 6. RETRAGEREA FONDULUI SOCIAL: 

  C.A.R. Nova Vita I.F.N. se obligă să restituie deponentului fondul social acumulat plus 

dobânda aferentă în următoarele condiții : 

 a.) În cazul în care deponentul a beneficiat de un împrumut de la C.A.R. Nova Vita I.F.N. 

acesta se obliga sa mențină fondul social pe o perioadă de încă 4 ani după achitarea împrumutului, cu 

o dobândă de 2% pe an. După rambursarea integrală a tuturor sumelor datorate de către deponent 

fondul social va fi returnat în maxim 30 zile de la implinirea termenului de 4 ani, dacă există o 

solicitare scrisă în acest sens din partea membrului CAR. În lipsa unei solicitări scrise de retragere a 

fondului social se vor aplica prevederile art. 5 din prezentul contract. 

 b.) În cazul în care deponentul nu a beneficiat de un împrumut la C.A.R. Nova Vita I.F.N. 

acesta își va putea retrage fondul social după implinirea termenului de depunere prevazut la art. 2 in 

contract, conform prevederilor statutare, în maxim 120 de zile de la depunerea cererii, dar nu mai 

puțin de 30 de zile de la înregistrarea acesteia. 

 c.) În cazul decesului deponentului  fondul social va putea fi ridicat de moștenitorii legali 

conform legii din România si prevederilor Codului Civil care reglementează succesiunea. 

Art. 7. MODIFICAREA CONTRACTULUI :                                                                                  

7.1. Modificarea clauzelor prezentului contract se va face prin acordul scris al părților, 

manifestat prin semnarea unui act adițional. Nu face obiectul încheierii unui act adițional atunci 

când modificarea clauzelor contractului survine ca urmare a unor dispoziții legale exprese (legi noi, 

modificarea statutului, hotărâri ale adunării generale, consiliului director etc.) când contractul se 

considera modificat prin acord tacit. 

7.2. În cazul în care deponentul solicită ulterior modificarea valorii fondului social lunar pe 

parcursul derulării prezentului contract, acest lucru se poate face numai prin cerere scrisă aprobată de 

conducerea CAR și doar dacă nu se află deja in derulare un contract de împrumut de la CAR care are 

la bază prezentul contract de depunere. 

 Art. 8. NOTIFICĂRI : 

 8.1. Orice comunicări sau cereri de legate prezentul contract trebuie efectuate în scris sau in 

orice alt mod convenit de părți sau permis de lege. Acestea vor fi considerate primite dacă au fost 
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trimise prin curier, poştă, înmânate direct celeilalte părţi sau exista alte mijloace de proba, la adresa 

menţionată în contract sau la orice altă adresă comunicată în scris ulterior ca fiind adresa folosită 

pentru comunicare. Orice modificare a adresei de comunicare sau a datelor de contact care nu a fost 

notificată C.A.R. Nova Vita I.F.N. nu îi va fi acesteia opozabilă, C.A.R. Nova Vita I.F.N. fiind astfel 

exonerată de orice răspundere rezultând din continuarea efectuării comunicărilor la adresele iniţial 

cunoscute.      

8.2. Orice notificare cu privire la modificarea conținutului clauzelor contractuale va fi transmisa 

deponentului cu cel puțin 30 de zile înainte de aplicarea acestora, cu excepția situațiilor în care 

deponentul solicita modificări ale contractului care implica schimbarea costurilor (de exemplu 

prelungirea perioadei de depunere sau modificarea sumei lunare ce va fi depusa ca fond social). În 

termen de 15 zile de la primirea notificării CAR deponentul are posibilitatea de a accepta sau de a 

refuza modificările comunicate. Neprimirea unui răspuns din partea deponentului nu poate fi 

considerată acceptare tacită, cu excepția cazului în care modificarea clauzelor contractului survine 

ca urmare a unor dispoziții legale exprese (legi noi, modificarea statutului, hotărâri ale adunării 

generale, consiliului director etc.) când contractul se considera modificat prin acord tacit.        

 Art. 9. LITIGII: 

9.1. Părţile se obligă să depună toate diligenţele necesare rezolvării pe cale amiabilă a diferendelor 

care ar apărea în legătură cu încheierea sau executarea prezentului contract. 

9.2.  În cazul contractării unui împrumut CAR acordat în baza fondului social constituit prin prezentul 

contract de depunere, întârzierea de peste 30 de zile de la data scadenței în rambursarea ratelor la 

împrumut și a dobânzilor aferente, dă dreptul C.A.R. Nova Vita I.F.N. să procedeze la recuperarea 

creanțelor sale din fondul social al împrumutatului, fără nici o altă formalitate și fără acceptul 

acestuia, si să solicite girantului plata sumelor rămase neacoperite de fondul social, în solidar cu 

împrumutatul. 

9.3. Competenta instanțelor de judecata. În cazul în care rezolvarea diferendelor pe cale amiabilă nu 

ar fi posibilă, atunci acestea vor fi supuse spre soluţionare instanţelor competente de la sediul C.A.R. 

Nova Vita I.F.N. - respectiv Tribunalul Iași. 

9.4. În litigiile decurgând din acest contract, evidenţele contabile ale CAR vor reprezenta probe 

concludente şi relevante privind sumele depuse sau datorate către/ la C.A.R. Nova Vita I.F.N.                    

Art. 10. DISPOZIȚII FINALE: 

 Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale de către părţi și este încheiat în 2 

(două) exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  

 

Casa de Ajutor Reciproc Nova Vita I.F.N. 

         PREȘEDINTE 

TOMA GHE. CĂTĂLIN 

 

 DEPONENT, 

_________________ 
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