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Nr: _____/___________ 

PROTOCOL DE COLABORARE 

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 IASI, înscrisă in 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, in calitate de creditor, 

si 

Instituția Publică _____________________________________________ , cu sediul în 

_____________________ , str. ______________________, nr. _____, județul ___________, 

Registrul Comerțului _________________________, reprezentată prin ________________________   

cu functia de ________________ in calitate de angajator 

 

Art. 1. Obiectul protocolului: 

Reținerea ratelor si a fondului social la contractele de împrumut acordate de către Casa de 

Ajutor Reciproc Nova Vita I.F.N., salariaților din unitate/instituție în baza contractelor si a 

acordurilor de debitare directă semnate de către aceștia si giranți, direct din salariu prin virament 

bancar in contul bancar RO41 PIRB 2403 7431 6500 1000  deschis la Piraeus Bank IASI sau cont 

bancar RO10 UGBI 0000 0620 2545 1RON deschis la Garanti Bank până la stingerea 

împrumutului. 

Retinerea ratelor de catre angajator se face in baza tabelului transmis de C.A.R. Nova Vita 

I.F.N. lunar prin fax sau email. C.A.R. Nova Vita I.F.N. isi asuma responsabilitatea asupra 

continutului tabelelor si a sumelor declarate pentru retinere. 

Art. 2 Incetarea retinerii are loc in urmatoarele situatii: 

- Salariatul isi schimba locul de munca la alt angajator sau se pensioneaza; 

- Contractul de imprumut a ajuns la termen; 

- Salariatul a achitat anticipat partial sau integral imprumutul sub alta forma (refinantare, achitare 

anticipata). 

      Art. 3 Clauza speciala: 

Ca urmare a incheierii prezentului protocol salariatii institutiei membri ai C.A.R. Nova Vita 

I.F.N. vor beneficia de o bonificatie la dobanda standard ce va fi individualizata ulterior prin contract, 

si vor avea prioritate la acordarea imprumuturilor cu caracter urgent. 

 

Președinte,        Reprezentant legal, 

C.A.R. Nova Vita I.F.N.                  ------------------------- 

Toma Ghe. Cătălin                   _____________________ 

      (* Se trece denumirea instituției, adresa, numele si prenumele reprezentantului legal, semnătura si stampila) 


