ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F. N. GALAȚI

N O R M E L E

F I N A N C I A R E

Nr. 18 din data de 24 noiembrie 2021

Cap. I.

Înscriere

Aport inițial la capitalul C.A.R. pentru înscriere, reînscriere

15 lei

REÎNSCRIEREA FOȘTILOR MEMBRI C.A.R. EXCLUȘI SAU RETRAȘI CARE AU AVUT INCIDENTE DE PLATĂ SE FACE
DOAR CU APROBAREA CONSILIULUI DIRECTOR

Cap. II. Constituirea fondurilor sociale
Opțiuni la înscriere

Suma minimă

Suma
maximă

Condiții

Fond social
Membrii C.A.R. pot constitui sau
completa un fond social de până la
fondului social este de
5.000 de lei fără a mai respecta
cel putin 500 de lei
limita maximă de 1.000 lei. Fondul
social se poate achita și în avans pe
7 lei dacă soldul
anul în curs iar sumele vor fi
fondului social este mai
înregistrate lunar în conturile de fonduri
mic de 500 de lei
sociale. Se restituie doar la retragerea
membrului din C.A.R. Se poate
25 lei în luna în care 1.000 lei transfera altui membru C.A.R. în cazul
membrul se înscrie
retragerii din C.A.R. În cazul decesului
dacă este prima
membrului C.A.R. se restituie doar
înscriere
moștenitorilor în baza certificatului de
moștenitor.
NEDEPUNEREA CONTRIBUȚIILOR
75 lei în luna în care
LA FONDUL SOCIAL PE O
membrul se înscrie
PERIOADĂ DE UN AN POATE
dacă membrul a mai
CONDUCE LA EXCLUDEREA DIN
fost înscris
RÂNDUL MEMBRILOR C.A.R.

2 lei dacă soldul

tradițional

Contribuția depusă lunar:

Fond social opțional

opțional

Contribuția depusă lunar :

10 lei
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800 lei

Constituirea fondului social opțional nu
este obligatorie. În cazul în care se
constituie fond pentru obținerea unui
împrumut diversificat nu există limită
maximă. Fondul social opțional se
poate achita și în avans pe anul în curs
iar sumele vor fi înregistrate lunar în
conturile de fonduri sociale opționale.
Se restituie doar la retragerea
membrului din C.A.R. Se poate
transfera altui membru C.A.R. în cazul
retragerii din C.A.R. În cazul decesului
membrului C.A.R. se restituie doar
moștenitorilor în baza certificatului de
moștenitor.

Cap. III. Constituirea fondului pentru ajutor de deces
Nr. crt.

Explicaţii

Suma

1

Cotizatiile membrilor:
Persoanele fizice care au calitatea de membru C.A.R.
NEPLATA
COTIZAȚIILOR PE O PERIOADĂ DE UN AN POATE CONDUCE LA
3 lei lunar
EXCLUDEREA DIN RÂNDUL MEMBRILOR C.A.R.

2

Ajutoarele nerambursabile, acordate urmaşilor

Cotizațiile la fondul
pentru ajutor de deces
se pot achita și în
avans pe anul în curs
iar sumele vor fi
înregistrate lunar în
3.000 lei
conturi.
Nu se acordă ajutoare
de deces
nerambursabile
3.000 lei
urmașilor membrilor
C.A.R. care la data
decesului se aflau în
categoria celor care și800 lei au pierdut drepturile de
întrajutorare
ROF
art.12.3.5.

2.1

Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor C.A.R. înscriși înainte de 01.01.2020 ,
decedaţi;

2.2.

Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor C.A.R. înscriși/reînscriși după
01.01.2020 , decedaţi, care au, la data decesului, minim 5 ani vechime ca
membru C.A.R. COMPLEX C.F.R. -I.F.N. GALAȚI de la data
înscrierii/reînscrierii;

2.3.

Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor C.A.R. înscriși/reînscriși după
01.01.2020 , decedaţi, care au, la data decesului, mai puțin de 5 ani vechime
ca membru C.A.R. COMPLEX C.F.R. -I.F.N. GALAȚI de la data
înscrierii/reînscrierii;

2.4.

Ajutoarele acordate urmasilor membrilor C.A.R. care au avut, la data
decesului calitatea de membru reprezentant, salariat, membru al consiliului
director sau al comisiei de cenzori la ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R.I.F.N. GALAȚI;

4.000 lei

2.5.

Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor C.A.R. înscriși înainte de 01.01.2020
care la data decesului erau in categoria membrilor cu drepturi limitate datorită
neplății cotizației la ajutor de deces timp de 6 luni

1.500 lei

2.6.

Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor C.A.R. înscriși/reînscriși după
01.01.2020 , decedaţi, care au, la data decesului, minim 5 ani vechime ca
membru C.A.R. COMPLEX C.F.R. -I.F.N. GALAȚI de la data
înscrierii/reînscrierii care la data decesului erau in categoria membrilor cu
drepturi limitate datorită neplății cotizației la ajutor de deces timp de 6 luni

1.500 lei

2.7.

Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor C.A.R. înscriși/reînscriși după
01.01.2020 , decedaţi, care au, la data decesului, mai puțin de 5 ani vechime
ca membru C.A.R. COMPLEX C.F.R. -I.F.N. GALAȚI de la data
înscrierii/reînscrierii care la data decesului erau in categoria membrilor cu
drepturi limitate datorită neplății cotizației la ajutor de deces timp de 6 luni
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Condițiile de cotizare/
acordare a ajutorului
de deces

400 lei

Cotizațiile nu se
pot achita
retroactiv după
data decesului în
favoarea
membrilor C.A.R.
decedați
SUMELE
COTIZATE LA
FONDUL DE
AJUTOR DE
DECES NU SE
RESTIUIE ÎN
CAZUL
RETRAGERII,
EXCLUDERII SAU
DECESULUI
MEMBRULUI
C.A.R.

ÎMPRUMUTURI

Cap. IV.

0

1

2

Tipul
împrumutului

1

Împrumut
tradițional inițial
pe termen scurt
și mediu

Împrumut
tradiţional iniţial,
pe termen scurt şi
mediu,

Dobanda
(procent
anual)

Nr. crt

Termen

Limita
Suma

2

3

4

1-42 13% DAE
luni
13,81%

1-48
luni

12%
DAE
12,69%

maximă
Fond social

suma în lei

5

6

1.000 lei

până la 6 ori fondul social
pentru membrii fără
incidente de plată, până la 36 ori fondul social pentru
membrii care au avut
incidente de plată (întârzieri
de minim 60 de zile la plata
ratelor în ultimii 3 ani la
împrumuturi acordate de
C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. GaLați sau orice altă
instituție financiară sau au
fost executați silit în ultimii 3
ani)

9.999 lei

10.000 lei

până la 6 ori fondul social
pentru membrii fără
incidente de plată, până la 36 ori fondul social pentru
membrii care au avut
incidente de plată (întârzieri
de minim 60 de zile la plata
ratelor în ultimii 3 ani la
împrumuturi acordate de
C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. GaLați sau orice altă
instituție financiară sau au
fost executați silit în ultimii 3
ani)

24.999 lei

Nivelul minim
de garanţie

Mod plată

Competența
privind
verificarea și
aprobarea
cererii de
împrumut
8

7
până la 3 garanți
salariați sau
pensionari cu
vârsta de maxim
72 de ani (fără
limită de vărstă
în cazul
garanților
membrii C.A.R.
sau membrii
familiei
împrumutatului
garanților
numerar
membrii C.A.R. la casierie
sau membrii
sau
Viza de control
familiei
virament
financiar
împrumutatului)
preventiv şi
și venituri de
aprobarea data
minim 1.000 lei
de Directorul
lunar;
Executiv
Contractul de
rata lunară să nu
împrumut este
depășească 50%
semnat de
din veniturile
Președintele
lunare ale
C.A.R. sau
împrumutatului și
locțiitorul
eventual al
acestuia sau
codebitorului.
Directorul
Executiv sau
pana la 4 garanți
înlocuitorul
salariați sau
acestuia. Pentru
pensionari cu
împrumuturile
vârsta de maxim
contractate de
72 de ani (fără
salariații C.A.R.,
limită de vărstă
membrii
în cazul
Consiliului
garanților
director sau ai
membrii C.A.R.
comisiei de
sau membrii
cenzori este
familiei
necesară
împrumutatului
aprobarea
garanților
Consiliului
membrii C.A.R. numerar director. (1/2+1
sau membrii
la casierie
din numărul
familiei
sau
membrilor)
împrumutatului) virament
și venituri de
minim 1.000 lei
lunar;

Condiții de
aplicare

9

Stabilirea numărului
de garanți și
acceptarea acestora
se face în funcție de
istoricul de plată,
veniturile și fondul
solicitantului și
codebitorului,
veniturile garanților,
locul lor de muncă
și dacă au sau nu
calitatea de membri
C.A.R., precum și
valoarea fondului
social.

rata lunară să nu
depășească 50%
din veniturile
lunare ale
împrumutatului și
eventual ale
codebitorului.

3

Împrumut
tradiţional iniţial,
pe termen scurt şi
mediu,

1-60
luni

11%
DAE
11,58%

25.000 lei

până la 6 ori fondul social
pentru membrii fără
incidente de plată, până la 36 ori fondul social pentru
membrii care au avut
incidente de plată (întârzieri
de minim 60 de zile la plata
ratelor în ultimii 3 ani la
împrumuturi acordate de
C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. GaLați sau orice altă
instituție financiară sau au
fost executați silit în ultimii 3
ani)
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49.999 lei

Până la 5 garanți
salariați sau
pensionari cu
vârsta de maxim
Viza de control
72 de ani (cu
financiar
excepția
preventiv dată
garanților
de Directorul
membrii C.A.R. numerar
Executiv și
sau membrii
la casierie
aprobarea
familiei
dacă
Consiliului
împrumutatului) restul de
Director (1/2+1
și venituri de
plată nu
din numărul
minim 1.000 lei dpășește
membrilor).
lunar;
35.000 lei Contractul este
sau
semnat de
virament
Președintele
rata lunară să nu
C.A.R. sau
depășească 50%
locțiitorul
din veniturile
acestuia.
lunare ale
împrumutatului și
eventual ale
codebitorului.

Stabilirea numărului
de garanți și
acceptarea acestora
se face în funcție de
istoricul de plată,
veniturile și fondul
solicitantului și
codebitorului,
veniturile garanților,
locul lor de muncă
și dacă au sau nu
calitatea de membri
C.A.R., precum și
valoarea fondului
social.

Împrumut
tradiţional iniţial,
pe termen scurt şi
mediu,

2

1-60
luni

3

10%
DAE
10,48%

4

50.000 lei

În perioada rămasă de restituit a
împrumutului iniţial

4

1

5

6

Împrumut
tradiţional
suplimentar sau
refinanțare pe
termen scurt şi
mediu,

Împrumuturi
tradiționale
acordate în scopul
refinanțării
împrumuturilor
acordate de alte
instituții financiare
bancare sau
nebancare cu
sume
suplimentare

10-13 %
DAE
11,58%13,81%

1-60
luni

5,9%
DAE
6,07%

1.000 lei

15.000 lei

5

până la 6 ori fondul social
pentru membrii fără
incidente de plată, până la 36 ori fondul social pentru
membrii care au avut
incidente de plată (întârzieri
de minim 60 de zile la plata
ratelor în ultimii 3 ani la
împrumuturi acordate de
C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. GaLați sau orice altă
instituție financiară sau au
fost executați silit în ultimii 3
ani)

până la 6 ori fondul social
pentru membrii fără
incidente de plată, până la 36 ori fondul social pentru
membrii care au avut
incidente de plată (întârzieri
de minim 60 de zile la plata
ratelor) în ultimii 3 ani la
împrumuturi acordate de
C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. până la 6 ori fondul
social pentru membrii fără
incidente de plată, până la 36 ori fondul social pentru
membrii care au avut
incidente de plată (întârzieri
de minim 60 de zile la plata
ratelor în ultimii 3 ani la
împrumuturi acordate de
C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. GaLați sau orice altă
instituție financiară sau au
fost executați silit în ultimii 3
ani)

până la 8 ori fondul social
pentru membrii fără
incidente de plată, până la 36 ori fondul social pentru
membrii care au avut
incidente de plată (întârzieri
de minim 60 de zile la plata
ratelor în ultimii 3 ani la
împrumuturi acordate de
C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. GaLați sau orice altă
instituție financiară sau au
fost executați silit în ultimii 3
ani)
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6

90.000 lei

7
Până la 5 garanți
salariați sau
pensionari cu
vârsta de maxim
72 de ani (cu
excepția
garanților
membrii C.A.R.
sau membrii
familiei
împrumutatului)
și venituri de
minim 1.000 lei
lunar;
virament

rata lunară să nu
depășească 50%
din veniturile
lunare ale
împrumutatului și
eventual ale
codebitorului.

Soldul împrumutului rămas + împrumutul suplimentar sa nu depaseasca limita de 6 ori fondul social

0

90.000 lei

Garanții similare
cu cele de la
împrumutul ințial;
Rata lunară să
nu depășească
50% din
veniturile lunare
ale
împrumutatului și
eventual ale
codebitorului.

8

9

Viza de control
financiar
preventiv dată
de Directorul
Executiv și
aprobarea
Consiliului
Director (1/2+1
din numărul
membrilor).
Contractul este
semnat de
Președintele
C.A.R. sau
locțiitorul
acestuia.

Stabilirea numărului
de garanți și
acceptarea acestora
se face în funcție de
istoricul de plată,
veniturile și fondul
solicitantului și
codebitorului,
veniturile garanților,
locul lor de muncă
și dacă au sau nu
calitatea de membri
C.A.R., precum și
valoarea fondului
social.

Stabilirea numărului
de garanți și
acceptarea acestora
se face în funcție de
istoricul de plată,
veniturile și fondul
solicitantului și
codebitorului,
veniturile garanților,
locul lor de muncă
Viza de control
și dacă au sau nu
financiar
calitatea de membri
preventiv şi
C.A.R., precum și
aprobarea data
valoarea fondului
de Directorul
social.
numerar
Executiv sau
Refinanțarea se
la casierie
analistul
poate face după ce
dacă
financiar.
au fost achitate
restul de
Contractul de până la o treime din
împrumut este ratele împrumutului
plată nu
semnat de
(în funcție de
dpășește
analistul
istoricul
35.000 lei
financiar sau
solicitantului) care
sau
Directorul
se refinanțează sau
virament
Executiv sau
în cazul creșterii
Președintele
soldului noului
C.A.R. sau
împrumut cu 50%
locțiitorul
sau cu 5.000 lei
acestuia
indiferent de
numărul de rate
achitate din
împrumutul în sold
fără a avea
prioritate în fața
împrumuturilor
inițiale contractate
de alți membri, în
limita lichidităților
existente ale C.A.R.

Până la 5 garanţi
salariați sau
pensionari cu
varsta maximă
de 72 de ani
(fără limită de
vărstă în cazul
garanților
membrii C.A.R.
sau membrii
familiei
virament
împrumutatului)
și venituri de
minim 1.000 lei
lunar; Rata
lunară să nu
depășească 50%
din veniturile
lunare ale
împrumutatului și
eventual ale
codebitorului.

Suma suplimentară
Viza de control
nu poate depăși
financiar
100% din suma
preventiv și
împrumutată
apobarea dată
Documente
de Directorul
necesare :
Executiv.
contractul creditului
Contractul este
ce se dorește a fi
semnat de
refinanțat, soldul de
Președintele
refinanțat de la
C.A.R. sau
instituția financiară
locțiitorul
și virament în contul
acestuia.
instituției pentru
stingerea creditului.

0

7.

8.

9.

10.

1

Împrumut
diversificat pe
termen scurt şi
mediu

Împrumut
diversificat pe
termen scurt şi
mediu

Împrumut
diversificat pe
termen scurt şi
mediu

2

3

1-42 15% DAE
luni
16,08%

1-48

15% DAE
16,08%

1-60 15% DAE
luni
16,08%

4

5

1.000 lei

până la 10 ori fondul social
pentru membrii fără
incidente de plată, până la 36 ori fondul social pentru
membrii care au avut
incidente de plată (întârzieri
de minim 60 de zile la plata
ratelor în ultimii 3 ani la
împrumuturi acordate de
C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. GaLați sau orice altă
instituție financiară sau au
fost executați silit în ultimii 3
ani)

10.000 lei

până la 10 ori fondul social
pentru membrii fără
incidente de plată, până la 36 ori fondul social pentru
membrii care au avut
incidente de plată (întârzieri
de minim 60 de zile la plata
ratelor în ultimii 3 ani la
împrumuturi acordate de
C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. GaLați sau orice altă
instituție financiară sau au
fost executați silit în ultimii 3
ani)

25.000 lei

până la 10 ori fondul social
pentru membrii fără
incidente de plată, până la 36 ori fondul social pentru
membrii care au avut
incidente de plată (întârzieri
de minim 60 de zile la plata
ratelor în ultimii 3 ani la
împrumuturi acordate de
C.A.R. Complex C.F.R. I.F.N. GaLați sau orice altă
instituție financiară sau au
fost executați silit în ultimii 3
ani)

6

9.999 lei

24.999 lei

90.000 lei

7
8
Până la 4 garanți
salariați sau
pensionari cu
vârsta de maxim
72 de ani (fără
Viza de control
limită de vărstă
financiar
în cazul
preventiv şi
garanților
aprobarea data
membrii C.A.R.
de Directorul
sau membrii
Executiv sau
familiei
analistul
împrumutatului)
financiar.
și venituri de
numerar
Contractul de
minim 1.000 lei la casierie împrumut este
semnat de
analistul
Rata lunară să
financiar,Directo
nu depășească
rul Executiv sau
50% din
Președintele
veniturile lunare
C.A.R. sau
ale
locțiitorul
împrumutatului și
acestuia.
eventual ale
codebitorului.

Stabilirea numărului
de garanți și
acceptarea acestora
se face în funcție de
istoricul de plată,
veniturile și fondul
solicitantului și
codebitorului,
veniturile garanților,
locul lor de muncă
și dacă au sau nu
calitatea de membri
C.A.R., precum și
valoarea fondului
social.

Până la 5 garanți
salariați sau
pensionari cu
vârsta de maxim
72 de ani și
Viza de control
venituri (fără
financiar
limită de vărstă
preventiv şi
în cazul
aprobarea data
garanților
de Directorul
membrii C.A.R.
Executiv.
sau membrii
Contractul de
numerar
familiei
împrumut este
împrumutatului la casierie
semnat de
membrii C.A.R.
sau
Directorul
sau membrii
virament
Executiv sau
familiei
înlocuitorul
împrumutatului)
acestuia sau
de minim 1.000
Președintele
lei lunar; Rata
C.A.R. sau
lunară să nu
locțiitorul
depășească 50%
acestuia.
din veniturile
Stabilirea numărului
lunare ale
de garanți și
împrumutatului și
acceptarea acestora
eventual ale
se face în funcție de
codebitorului.
istoricul de plată,
veniturile și fondul
solicitantului și
codebitorului,
veniturile garanților,
Până la 5 garanți
locul lor de muncă
salariați sau
și dacă au sau nu
pensionari cu
calitatea de membri
vârsta de maxim
C.A.R., precum și
72 de ani (fără
valoarea fondului
limită de vărstă
social.
în cazul
Viza de control
garanților
membrii C.A.R.
sau membrii
familiei
împrumutatului
membrii C.A.R.
sau membrii
familiei
împrumutatului)
și venituri de
minim 1.000 lei
lunar; Rata
lunară să nu
depășească 50%
din veniturile
lunare ale
împrumutatului și
eventual ale
codebitorului.

financiar
preventiv și
numerar
aprobarea
la casierie
Consiliului
dacă
Director (1/2+1
restul de
din numărul
plată nu
membrilor) .
dpășește
Contractul este
35.000 lei
semnat de
sau
Președintele
virament
C.A.R. sau
locțiitorul
acestuia.

Împrumuturi promoționale tradiționale (reduceri de dobânzi exprima față de dobânda nominală de 10-13%)
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9

0

1

2

3

4

5

6

Nr.crt

Tipul reducerii

Termen

Reducerea

Suma
minimă în
lei

Fond social

Limita
maximă

10.1

Împrumuturi
tradiționale cu
dobândă redusă
garantate integral
cu fondul social

1-60
luni

-2 puncte
procentu
ale

3.000 lei

10.2

Împrumuturi
tradiționale cu
dobândă redusă
cu ocazia zilei de
naștere a
membrului C.A.R.

1-60
luni

-2 puncte
procentu
ale

3.000 lei

10.3

Împrumuturi
tradiționale cu
dobândă redusă
cu ocazia
sărăbătorilor
pascale în luna
aprilie

1-60
luni

-2 puncte
procentu
ale

3.000 lei

10.4

Împrumuturi
tradiționale cu
dobândă redusă
ocazia
sărăbătorilor de
iarnă în lunile
noiembrie
decembrie

1-60
luni

-2 puncte
procentu
ale

3.000 lei

Împrumuturi
tradiționale
acordate
membrilor
reprezentanți, cu
excepția
membrilor
consiliului director,
ai comisiei de
cenzori,
salariaților C.A.R.
(NU SE
CUMULEAZĂ CU
ALTE
REDUCERI)

1-60
luni

10.6

Împrumuturi
tradiționale
acordate
membrelor C.A.R.
în luna martie

1-60
luni

-2 puncte
procentu
ale

3.000 lei

10.7

Împrumuturi
tradiționale
acordate
membrilor C.A.R
care au vârsta de
maxim 35 de ani
(NU SE
CUMULEAZĂ CU
ALTE
REDUCERI)

1-60
luni

-4 puncte
procentu
ale

3.000 lei

10.8

Împrumuturi
tradiționale
acordate
membrilor C.A.R
care au o vechime
1-60
neîntreruptă de cel
luni
puțin 10 ani la
ASOCIAȚIA
C.A.R. COMPLEX
C.F.R. - I.F.N.
GALAȚI

-1 punct
procentu
al

3.000 lei

10.5

-4 puncte
procentu
ale

Până la nivelul fondului social

7

Nivel minim
garanție

fondul social al
titularului de
împrumut.

Până la 6 ori

3.000 lei
90.000 lei
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Până la 5 garanți
salariați sau
pensionari cu
vârsta de maxim
72 de ani (fără
limită de vărstă
în cazul
garanților
membrii C.A.R.
sau membrii
familiei
împrumutatului
membrii C.A.R.
sau membrii
familiei
împrumutatului)
și venituri de
minim 1.000 lei
lunar; Rata
lunară să nu
depășească 50%
din veniturile
lunare ale
împrumutatului și
eventual ale
codebitorului.

8

9

9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Aceste reduceri NU SE APLICA împrumutaților care au fost înregistrat restanțe de cel puțin 60 de zile la plata ratelor minim 100 lei, în ultimii 3 ani (1095 de zile), la împrumuturile
contractate la C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați sau la alta institutie financiară. membrilor care au fost executați silit în ultimii 3 ani și membrilor reînscriși la C.A.R. timp de un
an (365 de zile) de la data reînscrierii. Dobânda rezultată prin cumularea reducerilor nu poate fi mai mică de 6% la împrumuturile tradiționale (5,9% în cazul refinațărilor la bancă
sau alte insituții financiare).
Majorări de dobânzi la împrumuturi tradiționale (față de dobânda nominală de 10-13%)

Termen

Majorare
a

11

Suma
minimă în
lei

1-60
luni

+1 punct
procentu
al

Suma
rezultată
dupa
refinanțare
minim 2.000
lei

Plată numerar la
casierie a unui
împrumut
tradițional

1-60
luni

+1 punct
procentu
al

1.000 lei

Împrumut
tradițional acordat
membrilor care au
au înregistrat
restanțe de cel
puțin 60 de zile la
plata ratelor, în
ultimii 3 ani (1095
de zile), la
împrumuturile
contractate la
C.A.R. Complex
C.F.R. - I.F.N.
Galați sau la alta
institutie
financiară,
membrilor care au
fost executați silit
în ultimii 3 ani

1-60
luni

Nr.crt

Tipul majorării

11.1

Refinanțarea unor
împrumuturi
tradiționale. Nu se
aplică în cazul în
care membru
C.A.R.
refinanțează un
singur împrumut
din care mai are
de achitat maxim
6 rate sau dacă
are un împrumut
inițial șși unul
suplimentar din
care mai are de
achitat 1 rată.

11.2

11.3

Fond social

până la 6 ori

+3
puncte
procentu
ale

Limita
maximă

Nivel minim
garanție

90.000 lei

Până la 5 garanți
salariați sau
pensionari cu
vârsta de maxim
72 de ani (fără
limită de vărstă
în cazul
garanților
membrii C.A.R.
sau membrii
familiei
împrumutatului
membrii C.A.R.
sau membrii
familiei
împrumutatului)
și venituri de
minim 1.000 lei
lunar; Rata
lunară să nu
depășească 50%
din veniturile
lunare ale
împrumutatului și
eventual ale
codebitorului.

1.000 lei

Împrumuturi promoționale diversificate (reduceri de dobânzi față de dobânda nominală de 15%)

Nr.crt

Tipul reducerii

Termen

Reducerea

12.

Suma
minimă în
lei

12.1

Împrumuturi
diversificate cu
dobândă redusă
garantate integral
cu fondul social

1-60
luni

-2 puncte
procentu
ale

3.000 lei

12.2

Împrumuturi
diversificate cu
dobândă redusă
cu ocazia zilei de
naștere a
membrului C.A.R.
Valabil 14 zile de
la data nașterii.
Reducerea nu se
cumulează cu
reducerile cu
ocazia sărbătorilor
pascale,
sărbătorilor de
iarnă și reducerile
acordate
membrelor în luna
martie.

1-60
luni

-2 puncte
procentu
ale

3.000 lei

Fond social

Limita
maximă

Până la nivelul fondului social
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Nivel minim
garanție

fondul social al
titularului de
împrumut.

Până la 5 garanți
salariați sau
pensionari cu
vârsta de maxim
72 de ani (fără
limită de vărstă
în cazul
garanților
membrii C.A.R.
sau membrii

0

1

2

3

4

12.3

Împrumuturi
diversificate cu
dobândă redusă
cu ocazia
sărăbătorilor
pascale în luna
aprilie

1-60
luni

-2 puncte
procentu
ale

3.000 lei

12.4

Împrumuturi
diversificate cu
dobândă redusă
ocazia
sărăbătorilor de
iarnă în lunile
noiembriedecembrie

1-60
luni

-2 puncte
procentu
ale

3.000 lei

12.5

Împrumuturi
diversificate
acordate
membrelor C.A.R.
în luna martie

1-60
luni

-2 puncte
procentu
ale

3.000 lei

12.6

Împrumuturi
diversificate
acordate
membrilor
reprezentanți, cu
excepția
membrilor
consiliului director,
ai comisiei de
cenzori,
salariaților
C.A.R.(NU SE
CUMULEAZĂ CU
ALTE
REDUCERI)

1-60
luni

-4 puncte
procentu
ale

3.000 lei

5

6

Până la 10 ori

90.000

salariați sau
pensionari cu
7
vârsta de maxim
72 de ani (fără
limită de vărstă
în cazul
garanților
membrii C.A.R.
sau membrii
familiei
împrumutatului
membrii C.A.R.
sau membrii
familiei
împrumutatului)
și venituri de
minim 1.000 lei
lunar; Rata
lunară să nu
depășească 50%
din veniturile
lunare ale
împrumutatului și
eventual ale
codebitorului.

8

9

Aceste reduceri NU SE APLICA împrumutaților care au fost înregistrat restanțe de cel puțin 60 de zile la plata ratelor, minim 100 lei, în ultimii 3 ani (1095 de zile), la împrumuturile
contractate la C.A.R. Complex C.F.R. - I.F.N. Galați sau la alta institutie financiară, membrilor care au fost executați silit în ultimii 3 ani și membrilor reînscriși la C.A.R. timp de un
an (365 de zile) de la data reînscrierii.Dobânda rezultată prin cumularea reducerilor nu poate fi mai mică de 8% la împrumuturile diversificate pe termen scurt sau mediu.
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Cap. V. Retragerea membrului din CA.R., EXCLUDEREA din rândul membrilor C.A.R., pierderea calității
de membru C.A.R. și restituirea fondului social
1. Restituirea fondului social (ROF art. 26(7))
Nr. crt.

Explicații

1.1.

Restituirea fondului social se face, în cazul retragerii din C.A.R., după 1 lună de la data depunerii cererii de retragere, dacă membrul nu
are împrumut în derulare, nu este garant pentru alte împrumuturi sau nu are sume reținute de angajator în curs de virare.

1.2

Restituirea fondului social se face în 10 zile de la data solicitării (de către moștenitori) în cazul decesului membrului, care își pierde astfel
calitatea de membru C.A.R., după reținerea eventualelor datorii față de C.A.R. Diferența se trece în contul de creditori și poate fi ridicată
de moștenitori sau împuterniciți în termenul legal de prescripție dacă nu este garanție la un contract de împrumut în derulare.

1.3

În cazul neplății cotizațiilor/contribuțiilor lunare obligatorii pe o perioadă de cel puțin un an sau a înregistrării de întârzieri la plata ratelor de
minim 90 de zile membrul C.A.R., cu aprobarea Consiliului Director, poate fi exclus din rândul membrilor C.A.R. Diferența rămasă de fond
social după reținerea eventualelor datorii se trece în contul de creditori și poate fi ridicată de membrul C.A.R., moștenitori sau
împuterniciți în termenul legal de prescripție dacă nu este garanție la un contract de împrumut în derulare.
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Cap. VI.

6

7

9

8

Împrumuturi restante

Asupra ratelor nerestituite la data scadenţei, se aplică dobânzi pe stadii de restanţă conform ROF art.41.7., după cum urmează:

1. Împrumuturile pe termen scurt si mediu la împrumuturile tradiţionale.
Nr. crt.

Stadiul restanţei

Nr. zile

1.1

Stadiul I

1 – 30

1.2

Stadiul II

31 – 60

1.3

Stadiul III

61 – 90

1.4

Stadiul IV

91–120

1.5

Stadiul V

121 –180

1.6

Stadiul VI

Peste 180

Procent
dobândă
se calculează cu
același procent
de dobândă
consemnat în
contractul de
împrumut pentru
împrumutul
curent (care nu
este restant),
fără majorări
aplicat la ratele
restante.

2. Împrumuturile pe termen scurt si mediu la împrumuturile diversificate.
Nr. crt.

Stadiul restanţei

Nr. zile

2.1

Stadiul I

1 – 30

2.2

Stadiul II

31 – 60

2.3

Stadiul III

61 – 90

2.4

Stadiul IV

91–120

2.5

Stadiul V

121 –180

2.6

Stadiul VI

Peste 180
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Procent
dobândă
se calculează cu
același procent
de dobândă
consemnat în
contractul de
împrumut pentru
împrumutul
curent (care nu
este restant),
fără majorări
aplicat la ratele
restante.
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Cap. VII.
Nr. Crt

1

2

3

Evenimentul pentru care se
acordă ajutorul

Căsătorie

Nașterea/adopția unui copil

Șomaj (pierderea locului de
muncă)

Suma

5

6

7

8

9

Asistență socială și stimulare membri
Competența privind verificarea și
aprobarea

Condiții de aplicare

800

Se face la solicitarea membrului C.A.R. în baza
certificatului de căsătorie în maxim 180 de zile de la
casatoriei. Ambii soți trebuie să fie membri C.A.R. și să
aibă fiecare fond social de minim 200 de lei. Unul din soți
trebuie să aibă vechime de minim 1 an ca membru
C.A.R. Unul din soți trebuie să fi contractat un împrumut
Viza de control financiar preventiv şi anterior solicitării din care să fi achitat rate timp de minim
aprobarea dată de Președinte sau
3 luni. Ajutorul se acordă în maxim 30 de zile de la
locțiitorul acestuia sau Director
solicitare în limita fondului de asistență socială existent.
Executiv sau înlocuitorul acestuia. După acordarea ajutorului soții nu pot solicita retragerea
fondul social timp de 1 an. În cazul în care totuși solicită
retragerea fondului social înainte de trecerea acestei
perioade de 1 an atunci sunt obligați să restituie ajutorul
primit. Se poate acorda doar o singură dată și doar unui
soț. Înainte de acordare, din suma respectivă, se rețin
eventualele restante la cotizații și împrumuturi.

500

Se face la solicitarea membrului C.A.R. în baza
certificatului de naștere în maxim 180 de zile de la data
nașterii/adopției. Părinții înscriși în certificatul de naștere
trebuie să fie membri C.A.R și să aibă fiecare fond social
de minim 200 de lei. Unul din părinți trebuie să aibă
vechime de minim 1 an ca membru C.A.R. Unul din
părinți trebuie să fi contractat un împrumut anterior
Viza de control financiar preventiv şi
solicitării din care să fi achitat rate timp de minim 3 luni.
aprobarea dată de Președinte sau
Ajutorul se acordă în maxim 30 de zile de la solicitare în
locțiitorul acestuia sau Director
limita fondului de asistență socială existent.După
Executiv sau înlocuitorul acestuia.
acordarea ajutorului părinții nu pot solicita retragerea
fondul social timp de 1 an. În cazul în care totuși solicită
retragerea fondului social înainte de trecerea acesteio
perioade de 1 an atunci sunt obligați să restituie ajutorul
primit. Se acordă doar unuia dintre părinți. Înainte de
acordare, din suma respectivă, se rețin eventualele
restanțe la cotizații și împrumuturi.

500

Se face la solicitarea membrului C.A.R. în baza actelor
doveditoare de la AJOFM în maxim 180 de zile de la
intrării în șomaj. Nu se aplică pentru șomaj tehnic ci doar
pentru pierderea locului de muncă. Membrul care solicită
acest ajutor trebuie să aibă vechime de minim 1 an ca
membru C.A.R., fond social de minim 200 de lei și să fi
contractat un împrumut anterior solicitării din care să fi
Viza de control financiar preventiv şi
achitat rate timp de minim 3 luni. Ajutorul se acordă în
aprobarea dată de Președinte sau
maxim 30 de zile de la solicitare în limita fondului de
locțiitorul acestuia sau Director
asistență socială existent.Se poate acorda o singură dată
Executiv sau înlocuitorul acestuia.
pentru un membru C.A.R. După acordarea ajutorului
membrul nu poate solicita retragerea fondul social timp
de 1 an. În cazul în care totuși solicită retragerea
fondului social înainte de trecerea acestei perioade de 1
an atunci este obligat să restituie ajutorul primit. Înainte
de acordare, din suma respectivă, se rețin eventualele
restanțe la cotizații și împrumuturi.

Prezentele norme financiare se aplică începând cu data de 01 decembrie 2021 şi înlocuiesc normele financiare numărul 17 din 17 martie 2021

Consiliul Director al ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI
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