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Suma solicitată de 

împrumutat 

___________   lei 

 

  

CONTRACT DE ÎMPRUMUT                                                                                                                                                              

Nr. ____   din data de _____________ 

Incheiat intre : 

 

Casa de Ajutor Reciproc Nova Vita IFN – Instituție Financiară Nebancară cu sediul social in Lunca 

Cetățuii, bloc 87, sc A, et 2, ap. 8, com. Ciurea, punct de lucru în Iași, str. Sos. Nicolina nr 10, jud. Iași, CIF 

30272937, nr ordine in registrul special al asociațiilor si fundațiilor 103/A/2012, cont bancar RO41 PIRB 2403 

7431 6500 1000 deschis la Piraeus Bank, 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 

evidenta 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 IFN, reprezentată prin d-ul Toma Ghe. Cătălin, cu funcția 

de președinte pe de o parte, în calitate de Împrumutător 

                                                                               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 în continuare Împrumutat,  pe de alta parte.   

si 

 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 
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____________ eliberat(ă) de  ___________________, la data de ______________, CNP_____________________                   

încadrat(ă) în muncă la ___________________________denumit în continuare Codebitor Solidar/ Fidejuisor)  

 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. ____, apt. ___, județul _________, telefon ___________________, posesor al B.I (C.I) seria _____, nr 

____________ eliberat(ă) de  _________________, la data de ______________, CNP _______________________ 

încadrat(ă) în muncă la ___________________________denumit în continuare Codebitor Solidar/ Fidejuisor)  

În baza cererii de împrumut nr. ____/________________ aprobate în data de _____________, prin 

dispoziția nr. ___ se încheie următorul contract de împrumut:    

Preambul: 

- Prezentul contract reprezinta raspunsul C.A.R Nova Vita I.F.N. cu privire la cererea de acordare a 

împrumutului nr ......../...........................;  

- Împrumutatul declara faptul ca a primit, anterior incheierii prezentului contract, toate informatiile cu privire 

la imprumutul solicitat si este de acord cu conditiile de acordare    acestuia; 

- Imprumutatul declara ca a înteles pe deplin clauzele contractului de împrumut care contine informaţii 

complete, clare şi uşor de înţeles si că nu a solicitat informatii suplimentare cu privire la contractul de 

împrumut.  

- Codebitorul solidar consimte liber, fără nici un fel de constrângere să garanteze prezentul împrumut acordat 

Împrumutatului conform termenilor şi condiţiilor prezentului Contract de împrumut; 

- Codebitorul solidar declara faptul ca a primit, anterior incheierii prezentului contract, toate informatiile cu 

privire la împrumutul pe care l-a garantat și este de acord cu condițiile de garantare a acestuia. 

Art. 1. DEFINIŢII 

 Folosiţi în prezentul Contract de Împrumut, termenii arătaţi mai jos vor avea următoarele înţelesuri: 

1.1.  „Costul total al împrumutului” reprezintă toate costurile, inclusiv dobânda, cotizația lunară, constituirea 

fondului social si orice alte costuri pe care împrumutatul trebuie să le suporte în legatură cu contractul de 

imprumut și care sunt cunoscute de împrumutat, acesta fiind informat de către C.A.R Nova Vita I.F.N.  

anterior acordării împrumutului; 

1.2. „Data Scadenţei” înseamnă ziua agreată în scadentarul din contract, anexa 1, ca fiind data până la care sau la 

care principalul, dobânda şi toate celelalte sume datorate şi neplătite, conform Contractului de imprumut, 

vor fi rambursate în întregime; 

1.3. „Rata de plata lunară” înseamnă suma plătibilă lunar de către împrumutat, compusa din: principal, 

dobândă, fond social si cotizatie (dobânda, fondul social si cotizatia  se pot plati separate sau în avans in 

funcție de tipul contract, oferta CAR la data acordării împrumutului si optiunea împrumutatului). 

1.4. „Perioadă de Graţie” înseamnă intervalul de timp pe parcursul căruia împrumutatul nu este obligat la plata 

ratelor de rambursare, reprezentand principalul, dobanda si comisioanele, o luna de gratie fiind calculată 

ca perioadă de timp scursă intre două scadențe lunare consecutive ale împrumutului.  
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1.5. ”Codebitor solidar/fidejuisor/girant ” persoană care garanteaza împrumutul acordat prin prezentul contract 

cu veniturile sale, cu patrimoniul său prezent și viitor, până la stingerea împrumutului. 

1.6. ”Garanție” - obligație contractuală asumată de împrumutat și girant/codebitorul solidar în virtutea căreia 

aceștia se obligă la respectarea obligațiilor de plată ale contractului de împrumut, garantând cu veniturile și 

bunurile lor actuale și viitoare achitarea integrală a împrumutului acordat. 

  

Art 2. OBIECTUL CONTRACTULUI: 

C.A.R. Nova Vita I.F.N. acordă împrumutatului un împrumut în sumă de _________ lei (în cifre) adică 

________________ lei (în litere) pe termen de: ___ luni. 

Tipul împrumutului acordat este:  _____________. Caracterul împrumutului: _______________. 

 

Art 3. GARANTAREA ÎMPRUMUTULUI 

Împrumutul în sumă de __________ lei și dobândă aferentă în sumă de _________ lei sunt garantate de 

împrumutat prin Fondul Social propriu deținut la C.A.R Nova Vita I.F.N. în valoare de ________ lei  si de un 

număr de ___ giranti. Fondul social constituit va ramane blocat la dispozitia CAR timp de 4 ani de la inchiderea 

imprumutului.  

    

Art 4. RAMBURSAREA ÎMPRUMUTULUI 

4.1. Împrumutatul se obligă să restituie la C.A.R. Nova Vita I.F.N. împrumutul primit plus dobânda 

aferentă într-un număr de ___ rate lunare, conform scadentarului de rate, anexa 1 la contractul de imprumut. Data 

scadentă a împrumutului este ___________. 

4.2. Plata ratelor se poate face de către angajator sau casa de pensii prin debit direct din salariul/pensia 

împrumutatului, prin virament bancar în contul C.A.R Nova Vita I.F.N. RO41 PIRB 2403 7431 6500 1000 

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

RO47 BTRL RONC RT03 5891 5301 deschis la Banca Transilvania, sau în numerar la casieria CAR începând 

cu data de ______________.  

4.3. La rambursarea ratelor din contractul de împrumut CAR acordă o perioadă de grație de __ luni. 

4.4. Termenele de restituire a ratelor scadente, plus dobânzile aferente sunt prevăzute în anexa 1 la 

contract - Planul de eșalonare a ratelor, parte integranta a acestui contract. 

4.5. Dupa rambursarea integrală a tuturor sumelor datorate de catre împrumutat, în temeiul prezentului 

contract, C.A.R Nova Vita I.F.N. va oferi din oficiu împrumutatului o dovada care sa ateste faptul ca au fost stinse 

toate obligatiile dintre parti rezultate din prezentul contract. Aceasta dovada va putea fi ridicata de catre 

împrumutat de la sediul C.A.R Nova Vita I.F.N. in maxim 3 zile de la achitarea integrală a împrumutului sau va 

putea fi transmisă prin corespondență. 

    4.6. Plata poate fi efectuată si de către un terț în numele ori in contul împrumutatului, C.A.R Nova Vita 

I.F.N. fiind indreptățită să primească o astfel de plată, care îl va elibera pe împrumutat în limita sumelor achitate de 

terț eliberând o dovadă/chitanță in acest sens. 

    4.7. În cazul în care împrumutatul își pierde sau își schimbă locul de muncă pe parcursul derulării 

contractului de împrumut, acesta are obligația de a notifica CAR asupra acestui fapt si de a se prezenta lunar la 

sediul CAR pentru plata ratelor scadente, în numerar la casierie, până la stingerea împrumutului contractat. 

Aceeasi obligatie revine si codebitorului în cazul în care împrumutatul nu-și achită ratele la împrumut, urmare a 

notificării prealabile primite din partea CAR cu privire la acest fapt. 
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    4.8. Schimbarea sediului, a denumirii sau conducerii CAR nu poate constitui motiv de neplată a ratelor de 

imprumut chiar daca nu a fost notificata in scris persoanelor in cauză. 

 

Art. 5. DOBÂNDA  

 

5.1. Împrumutul se acordă cu o dobândă de ___% pe an, care se achită lunar, împreună cu rata la 

împrumut. Dobânda la împrumut este fixă, se calculează anual si se împarte în tranșe lunare egale sau 

descrescătoare, pe perioada de la data acordării și până la rambursarea integrală a împrumutului.  

             5.2. Dobânda Penalizatoare se aplica la suma restantă cu exceptia sumelor provenite din calculul dobânzii, 

pentru perioada de întârziere, incluzând ziua scadentei lunare și excluzând ziua în care plata restantă este efectuată 

integral. Dobânda penalizatoare va fi calculată la numărul exact de zile de întârziere, raportat la un an de 360 de 

zile și va fi in cuantum de 20% pe zi. 

 Art. 6. TAXE SI COMISIOANE 

C.A.R Nova Vita I.F.N. percepe urmatoarele taxe si comisioane: taxa de inscriere 30 lei, comision de 

analiza dosar 50 lei, cheltuieli de acordare imprumut 40 lei, cotizatie CAR 10 lei pe luna, fond social minim 50 lei 

pe luna, taxa de refinantare 300 lei, taxa de achitare anticipata imprumut 300 lei. (Hot. nr.4/30.04.2014). 

 Art. 7. PLĂŢI ANTICIPATE- REFINANTAREA 

 7.1. Împrumutatul are dreptul de a rambursa anticipat total sau parţial împrumutul, precum şi de a plăti 

anticipat sumele datorate conform contractului.  

7.2. Rambursările anticipate pot avea loc după achitarea unui nr de minim 6 rate din contract la 

contractele cu termen de rambursare de 12 luni, după achitarea a unui nr de 12 rate din contract, la împrumuturile 

cu termen de rambursare de 18 luni  si după achitarea a unui nr de 18 rate din contract, la împrumuturile cu 

termen de rambursare de 24 luni.   

7.3. În cazul efectuării de plăţi anticipate partiale, împrumutatul poate opta prin cererea scrisă pentru 

modificarea valorii ratelor lunare sau pentru modificarea duratei contractului.  Efectuarea unei rambursări 

anticipate partiale va determina întocmirea unui nou grafic de rambursare, care va fi semnat de împrumutat, fără a 

fi necesară încheierea unui act adiţional la contractul de împrumut. Rambursarea anticipată se poate efectua numai 

dupa achitarea integrală a tuturor sumelor restante.   

7.4. In cazul rambursării integrale a împrumutului, după termenele menționate mai sus, din dobânda 

percepută în avans se va reține diferența de fond social neachitat pană la completarea sa conform contractului de 

depunere a fondului social.  

7.5. Rambursarile anticipate ale imprumuturilor se pot efectua integral cu fondul social depus la CAR doar 

daca fondul se afla la termenul de scadenta de 4 ani prevazut in contractul de depunere sau in caz de deces al 

imprumutatului.  
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7.6. Refinantarea unui imprumut se poate face doar dupa achitarea a minim doua treimi din valoarea 

imprumutului sau in ultimele 3 luni de contract, cu conditia sa nu fi existat intarzieri repetate sau sume restante la 

plata ratelor mai mari de 60 zile pe parcursul derularii contractului.       

                                                                                       

 Art. 8.  MODIFICAREA CONTRACTULUI DE IMPRUMUT            

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

semnarea unui act aditional, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 9.3. din contract. 

 Art. 9. NOTIFICĂRI  

 9.1.    Orice comunicări sau cereri de legate prezentul contract trebuie efectuate în scris sau în orice alt 

mod convenit de parti sau permis de lege. Acestea vor fi considerate primite dacă au fost 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.   

9.2.    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. 

9.3.   Orice notificare cu privire la modificarea continutului clauzelor contractuale va fi transmisa 

împrumutatului cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea acestora, cu exceptia situatiilor in care împrumutatul 

solicita modificări ale contractului care implica schimbarea costurilor (de exemplu prelungirea perioadei de 

creditare sau modificarea ratelor). In termen de 15 zile de la primirea notificarii CAR, împrumutatul are 

posibilitatea de a accepta sau de a refuza modificarile comunicate. Neprimirea unui raspuns din partea 

împrumutatului nu poate fi considerata acceptare tacita, cu exceptia cazului in care modificarea clauzelor 

contractului survine ca urmare a unor dispozitii legale exprese (legi noi, modificarea statutului, hotărâri ale 

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

 Art. 10. LITIGII 

10.1. 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 de împrumut.  

10.2 Competenta instantelor 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. 

10.3. În litigiile decurgând din acest Contract de imprumut, evidenţele contabile ale CAR vor reprezenta probe 

concludente şi relevante privind sumele datorate de Împrumutat catre C.A.R Nova Vita I.F.N. 

 Art. 11 GARANŢII  

11.1. Garanțiile care se constituie pentru garantarea rambursării împrumutului, a dobânzilor, comisioanelor si a 

celorlalte costuri aferente datorat în baza prezentului contract sunt constituite de girantul/giranții menționați în 

prezentul contract, conform acordului de debit direct, anexa 2, exprimat de aceștia depus la dosarul de împrumut. 
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11.2. Împrumutatul si codebitorul solidar (sau codebitorii după caz) garantează rambursarea împrumutului, 

a dobânzilor, comisioanelor, penalităților şi a celorlalte costuri aferente, precum şi a oricăror sume datorate 

în baza prezentului contract si a actelor aditionale la acesta, inclusiv, dar fără a se limita, la cheltuieli de 

orice fel legate de recuperarea imprumutului, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de executare silită, cu 

patrimoniul lor prezent şi viitor. 

11.3. În cazul în care C.A.R Nova Vita I.F.N. începe executarea silită pentru recuperarea sumelor datorate prin 

prezentul Contract de împrumut, C.A.R Nova Vita I.F.N. îşi rezervă dreptul de a hotărî ordinea de executare a 

garanţiilor constituite prin prezentul Contract de împrumut. 

Art.12 : CLAUZA SPECIALĂ 

 

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 si codebitorului dupa caz, fără nici o altă formalitate și fără acceptul 

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

împrumutatul până la stingerea integrală a împrumutului, folosind toate mijloacele prevăzute de lege 

inclusiv poprirea pe veniturile obținute din salarii sau alte surse și executarea silită ! 

 Prezentul Contract de împrumut este guvernat de legea română și constituie titlu executoriu conform 

prevederilor legii nr 122/ 1996, legii nr 93/2009 și reglementărilor legale aflate în vigoare la data semnării 

contractului. 

 Prezentul Contract de împrumut  împreună cu anexele sale intră în vigoare la data semnării sale de către 

părţi și este încheiat în ___ exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.  

 Anexe: 

1. Graficul de rambursare - reprezintă anexa 1 la contract. 

2. Acordul de debit direct și acordul de plată - reprezintă anexa 2 la contract. 

3. Drepturile si obligatiile partilor - reprezintă anexa 3 la contract. 

Semnează prezentul contract de împrumut  următoarele persoane: 

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

 

         PREȘEDINTE 

TOMA GHE. CĂTĂLIN 

_______________________ 

         CASIER, 

FRUNZĂ  OANA, 

 

        ÎMPRUMUTAT 

  

_______________________ 

         

 

 

CODEBITOR  SOLIDAR 1     CODEBITOR SOLIDAR 2 
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Nume: ___________________________   Nume: __________________________ 

 

(numele, prenumele în clar și semnătura)   (numele, prenumele în clar și semnătura) 
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