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Nume
Prenume
CNP
Fișa
Termeni si condiții pentru înscrierea și activarea ca membru al
ASOCIAȚIEI C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI ( „CAR Complex CFR-IFN” Galați)

Cap I

IDENTITATEA ȘI ACTIVITATEA „CAR Complex CFR-IFN” Galați

Art. 1. ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. – I.F.N. GALAȚI, cu sediul în Galați, Centru, Str.
Maior Iancu Fotea, Nr.3, Bl. L. Parter, Județul Galați este înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor
prin Hotărârea Judecătoriei Galați cu numărul 38/PJ/1997, este înscrisă în Registrul de Evidență al
Băncii Naționale a României cu numărul RE-PJR-18-024031 și are CIF 4461520.
Art. 2.„CAR Complex CFR-IFN” Galați acordă următoarele tipuri de împrumuturi :
2.1

Împrumuturi tradiționale pe baza fondului social ;

2.2

Împrumuturi diversificate pe baza fondului social opțional;

Art. 3. Fiecare din cele două tipuri de împrumuturi are ca scop sprijinirea şi întrajutorarea
financiară a membrilor, însă tipurile de împrumuturi, termenele de acordare, modul de constituire al
fondurilor pe baza cărora se acordă aceste împrumuturi, precum și limitele maxime ale sumelor
acordate, diferă astfel:
3.1
Împrumuturi tradiționale, pe termen scurt si mediu, sunt acordate în scopul satisfacerii
nevoilor de consum obișnuite ale membrilor;
3.2
Împrumuturile diversificate pe termen scurt și mediu oferă moduri mai flexibile de constituire
a fondurilor necesare acordării împrumuturilor;
3.3
limitele împrumuturilor, termenele de acordare, dobânzile, garanțiile ce trebuie depuse de
solicitant, condițiile de acordare, modul de plată se stabilesc prin Normele Financiare.
Art. 4. Membrii contribuie(depun) lunar la fondul social propriu o sumă cuprinsă între limita minimă
și limita maximă prevăzute în Normele financiare și cotizează o sumă fixă, nerambursabilă, stabilită
prin Normele Financiare pt fondul de ajutor în caz de deces și pot beneficia de următoarele forme de
întrajutorare:
4.1
solicită și primesc împrumuturi tradiționale pe termen scurt și mediu tradiționale, pentru care
plătesc dobânda stabilită prin Normele Financiare C.A.R.;
4.2
primesc diverse ajutoare nerambursabile în situațiile și condițiile prevăzute în Statut, R.O.F.
și Normele Financiare;
4.3
la decesul membrului C.A.R. membrii familiei, împuternicitul sau moștenitorii săi beneficiază
de un ajutor nerambursabil a cărui valoare este stabilită prin Normele financiare.
Art. 5. Membrii pot contribui (depune) lunar la fondul social opțional propriu sume cuprinse între
limita minimă și și limita maximă prevăzute în Normele Financiare și pot beneficia de următoarele forme
de întrajutorare:
5.1
solicită şi primesc împrumuturi diversificate pe termen scurt și mediu pentru care plătesc
dobânda stabilită prin Normele Financiare C.A.R.

Cap II

ÎNSCRIEREA CA MEMBRU „CAR Complex CFR-IFN” Galați

Art. 6. Pot deveni membri ai „CAR Complex CFR-IFN” Galați toate persoanele fizice care
îndeplinesc următoarele condiții:
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6.1
Membrii „CAR Complex CFR-IFN” Galați pot fi salariați sau alte persoane care au împlinit
vârsta de 18 ani, fără deosebire de naționalitate, sex, vârstă, convingeri politice sau religioase, care fac
dovada la data înscrierii, că realizează venituri permanente, care să le permită achitarea tuturor
obligațiilor față de „CAR Complex CFR-IFN” Galați ;
6.2
Persoanelor fizice care doresc să devină membri, li se pune la dispoziție Statutul propriu,
după care completează cererea de înscriere, angajându-se prin aceasta că respectă în totalitate
prevederile acestuia;
6.3
Persoanele fizice care au calitatea de membru C.A.R. și se pensionează pentru limită de
vârstă, pot activa pe timp nelimitat ca membru C.A.R. bucurându-se de toate drepturile dobândite;
6.4
Șomerii nu pot deveni membri C.A.R. dar cei ce au calitatea de membri și devin șomeri, pot
activa în continuare, având toate drepturile și obligațiile prevăzute de statut;
6.5
Calitatea de membru C.A.R. se obține, după achitarea aportului inițial la capitalul
C.A.R.(taxa de înscriere), a cotizației la fondul pentru ajutor în de deces pe luna în curs și după
constituirea fondului social minim, stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare sau
Normele Financiare;
6.6
Femeile, pe durata concediului de maternitate sau pentru creșterea copilului, iar bărbații pe
durata satisfacerii stagiului militar sau în caz de concediu paternal, pot fi scutiți, la cerere, de plata
depunerilor la fondul social, fără pierderea calității de membru.
Art. 7. Membrii „CAR Complex CFR-IFN” Galați, pot contribui la fondul social și la fondurile sociale
opționale, sau numai la fondul social, pe baza opțiunilor proprii, contribuind la fondurile proprii şi ale
C.A.R. prin taxe de înscriere, aport inițial, contribuții, subscripții și cotizații, după cum urmează:
7.1
Aportul inițial la capitalul C.A.R. reprezintă suma stabilită prin Normele Financiare şi
achitată de persoana fizică la solicitarea înscrierii sau reînscrierii, sumă depersonalizată ce se constituie
ca un aport la capitalul „CAR Complex CFR-IFN” Galați ;
7.2
Subscripția reprezintă suma depusă după achitarea taxei de înscriere pentru constituirea
fondului său social sau fondurilor sociale opționale care să-i dea dreptul la solicitarea unui împrumut
tradițional sau diversificat;
7.3
Contribuția/Cotizația reprezintă sumele fixe depuse/plătite lunar sau anticipat la fondul său
social sau fondurile sociale opționale, și separat la constituirea fondului pentru ajutorul de deces, sume
la care s-a angajat membrul C.A.R. în momentul înscrierii sau ulterior.
Art. 8. Procedura de înscriere ca membru C.A.R. este următoarea:
8.1
Persoanele fizice care doresc să devină membri ai „CAR Complex CFR-IFN” Galați pot
solicita deschiderea conturilor de fond social și fonduri sociale opționale.
8.2
Pentru a deveni membri ai „CAR Complex CFR-IFN” Galați, persoanele trebuie să
cunoască în prealabil prevederile Statutului, ale Regulamentului de Organizare și Funcționare și
Normelor Financiare.
8.3
Calitatea de membru se obține după achitarea obligațiilor bănești prevăzute în Normele
Financiare ale C.A.R. și după depunerea următoarelor documente:
8.3.1- Cererea de înscriere ca membru „CAR Complex CFR-IFN” Galați
8.3.2- Fotocopia după actul de identitate certificată pentru conformitate cu originalul prin
semnătura titularului;
8.3.3- Dovada veniturilor realizate permanent;
8.3.4- Consimțământul pentru prelucrarea datelor personale;
8.3.5- Formularul de identificare și actualizare date membru;
8.3.6- Formularul cu principalele prevederi extrase din Statut, R.O.F. şi Nomele Financiare
ale „CAR Complex CFR-IFN” Galați semnat pe fiecare pagină;
8.3.7- Opțional recomandarea unui alt membru „CAR Complex CFR-IFN” Galați;
8.3.8- Opțional, Fișa cu specimenele de semnături ale membrului si ale împuterniciților
acestuia;
8.3.9- Opțional, acord reținere statul de plată;
8.3.10- Alte documente cerute de legislația în vigoare.

8.4
Cererea de înscriere se completează de persoana care dorește să devină membru.
8.5
Depunerea documentelor de înscriere ca membru se face personal la sediul C.A.R. de către
solicitant.
8.6
Se consideră fără valabilitate și vor fi refuzate formularele necompletate cu toate datele
solicitate de formular sau completate neconform cu rubricile prevăzute. La fel se procedează și în cazul
celor fără număr de înregistrare, nesemnate de persoanele în drept sau neștampilate.
8.7
Fișa specimene de semnături se completează și se semnează de către persoana care
solicită înscrierea ca membru la „CAR Complex CFR-IFN” Galați, în următoarele condiții:
8.7.1-

formularul completat

la

“clauză de împuternicire” (valabilă doar pe timpul vieții
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titularului) se depune la înscriere sau ulterior, numai de către titular;
8.7.2- operatorul de la ghișeu care întocmește formele de înscriere, sau care primește ulterior
formularul, are obligația de a consemna pe acesta următorul text: “Titularul de cont a semnat
împuternicirea în fața noastră, astăzi ……….” și semnează;

8.8
La data depunerii documentelor menționate la art. 8.3, solicitantul are obligația de a achita
următoarele sume:
8.8.1Aportul inițial la capitalul C.A.R., potrivit Normelor Financiare valabile la data depunerii
cererii de înscriere, pentru conferirea calității de membru;
8.8.2subscripția inițială la fondul social sau fondul social opțional, subscripție care nu poate fi
în afara limitelor aprobate prin Normele Financiare;
8.8.3contribuția/cotizația lunară, stabilită prin Normele Financiare pentru luna în curs, ori
integrală până la sfârșitul anului, destinată constituirii fondului său social sau fondurilor sociale opționale
și a fondului pentru ajutorul de deces;

8.9
persoanele care doresc să contribuie la fondul social și fondurile sociale opționale depun
aportul la capitalul C.A.R. o singură dată, constituie fondul social și fondurile sociale opționale și
acceptă o contribuție (cotizație) lunară pentru fiecare tip de fond, în limitele stabilite prin Normele
Financiare;
8.10
Persoanele care, după parcurgerea procedurii de înscriere, au îndeplinit toate condițiile
prevăzute la alineatele precedente din prezentul articol, sunt considerate membri cu drepturi depline.
8.11
„CAR Complex CFR-IFN” Galați ține evidența membrilor săi într-un fișier gestionat în
sistem automat şi care cuprinde:
8.11.18.11.28.11.38.11.48.11.58.11.68.11.78.11.88.11.98.11.108.11.118.11.128.11.138.11.148.11.158.11.168.11.178.11.188.11.198.11.208.11.218.11.228.11.238.11.248.11.258.11.268.11.27întrajutorare;
8.11.288.11.298.11.30-

numele şi prenumele;
actul de identitate, seria și numărul, emitentul, data emiterii și a valabilității;
data și locul nașterii;
țara de origine;
rezidența fiscală;
cetățenia;
naționalitatea;
codul numeric personal;
fotografia în formatul actului de identitate;
codul membrului atribuit în sistem automat (numărul fișei);
domiciliul stabil și situația locativă;
reședința;
numărul de telefon fix, mobil şi eventual adresa de email;
locul de muncă, ocupația, funcția deținută, date despre angajator;
venitul lunar;
contul bancar;
sursa sumelor de bani depuse la C.A.R.;
starea civilă și numărul de copii;
beneficiarul real al fondurilor de la C.A.R.;
nivelul de educație;
relația de familie, rudenie sau afinitate cu personalul C.A.R.;
expunerea politică;
persoana împuternicită să dispună de sumele depuse ca fond social;
metoda de notificare aleasă;
data înscrierii;
data ultimei actualizări a datelor;
data trecerii în categoria membrilor cu drepturi limitate sau care și-au pierdut drepturile de
data recăpătării calității de membru cu drepturi depline;
data pierderii calității de membru;
data operațiunilor finale ca fost membru „CAR Complex CFR-IFN” Galați.

8.12
Fiecare membru al „CAR Complex CFR-IFN” Galați poate avea acces, la cerere, la datele
din fișierul de evidentă personală.

Cap III
9.1

CATEGORII DE MEMBRI „CAR Complex CFR-IFN” Galați

Membrii cu drepturi depline sunt acei membri care:
9.1.1respectă în totalitate și cu regularitate prevederile Statutului şi obligațiile față de C.A.R.;
9.1.2Nu pot fi membri cu drepturi depline acei membri care nu-și însușesc în totalitate
prevederile Statutului;

9.2

Membrii cu drepturi limitate sunt acei membri care:
9.2.1nu și-au achitat cotizațiile/contribuțiile lunare minime asumate față de C.A.R., pe o
perioadă de 6 luni consecutive;
9.2.2nu și-au restituit la timp ratele și dobânzile scadente la împrumuturile contractate, pe o
perioadă mai mare de 60 zile.
9.2.3Membrii cu drepturi limitate își recapătă în totalitate drepturile și sunt trecuți în categoria
membrilor cu drepturi depline, după ce aceștia și-au achitat integral obligațiile restante, precum și toate
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obligațiile curente asumate față de C.A.R.

9.3

Membrii care și-au pierdut drepturile de întrajutorare, sunt acei membri care:
9.3.1nu și-au achitat cotizațiile/contribuțiile lunare minime față de C.A.R. pe o perioadă de 12
luni consecutive
9.3.2nu și-au restituit la timp ratele și dobânzile scadente la împrumuturile contractate, pe o
perioadă mai mare de 120 zile;
9.3.3Membrii din această categorie își pot recăpăta în totalitate drepturile şi sunt trecuți în
categoria membrilor cu drepturi depline, după ce aceștia şi-au achitat integral obligațiile restante, precum
și toate obligațiile curente asumate față de C.A.R.

9.4
„CAR Complex CFR-IFN” are dreptul să notifice membrul C.A.R prin email, SMS, sau
scrisoare recomandată despre schimbarea categoriei de drepturi cu cel puțin 7 zile înainte de
producerea acesteia.

Cap IV

ÎNCETAREA CALITĂŢII DE MEMBRU „CAR Complex CFR-IFN” Galați

Art. 10.
Încetarea calității de membru al „CAR Complex CFR-IFN” Galați se poate produce
prin retragerea fondul social și a fondului social opțional, prin deces sau prin excludere din „CAR
Complex CFR-IFN” Galați. În cazul încetării calității de membru, sumele cotizate la fondul pentru
ajutor în caz de deces nu se restituie.
10.1
Retragerea din rândul membrilor C.A.R. se poate face din proprie inițiativă, în conformitate
cu prevederile art.18 alin. (1) din Statut, după cum urmează:.
10.1.1- Membrul „CAR Complex CFR-IFN” Galați nu poate retrage fondul social sau fondul
opțional dacă are împrumuturi în derulare sau este garant la împrumutul altor membri „CAR
Complex CFR-IFN” Galați ;
10.1.2- Membrul „CAR Complex CFR-IFN” Galați care dorește retragerea completează
cererea de retragere cu toate datele solicitate de formular și i se restituie toate fondurile pe care
le deține;
10.1.3- Formularul completat de membrul „CAR Complex CFR-IFN” Galați se depune la
operatorul „CAR Complex CFR-IFN” Galați care îl înregistrează în registrul de intrare-ieșire
corespondență cu număr şi dată;
10.1.4- Cererea de retragere, semnată de operatorul „CAR Complex CFR-IFN” Galați, se
remite în vederea aprobării de către Președinte sau Directorul Executiv;
10.1.5- Membrul „CAR Complex CFR-IFN” Galați se consideră retras de la data aprobării
cererii de retragere, de cei în drept, și înregistrarea în registrul de corespondență al „CAR
Complex CFR-IFN” Galați, dată de la care îi încetează toate drepturile;
10.1.6- Cererea de retragere aprobată, constituie documentul pe baza căruia se operează în
contabilitate și în evidența membrilor „CAR Complex CFR-IFN” Galați şi se raportează, din
punct de vedere statistic, la poziția de membri retrași;
10.1.7- Concomitent cu operarea cererii de retragere aprobate, toate drepturile bănești
cuvenite fostului membru, rămase după reținerea eventualelor datorii față de „CAR Complex
CFR-IFN” Galați, se evidențiază în contabilitate în conturile de creditori;
10.1.8- Sumele evidențiate în conturile de creditori, nu sunt purtătoare de dobânzi sau de
beneficiu de repartizat la finele anului financiar.

10.2
Excluderea din rândul membrilor C.A.R. în cazurile în care membrul a fost evidențiat în
categoria membrilor cu drepturi limitate sau in categoria membrilor care şi-au pierdut drepturile de
întrajutorare sau ca urmare a producerii unor daune importante activității de C.A.R., se face astfel:
10.2.1Membrii C.A.R. evidențiați în categoria membrilor care şi-au pierdut drepturile de
întrajutorare pe o perioadă de cel puțin 1 an de la data trecerii în această categorie și cei împotriva
cărora a fost începută procedura de recuperare a restanțelor/executarea silită, sunt excluși din rândul
membrilor C.A.R. activi iar fondul social sau fondul social opțional, eventual, rămas după compensarea
tuturor datoriilor este trecut în conturile de creditori și se prescrie în termenul prevăzut de Statut iar apoi
se contabilizează la capitalul „CAR Complex CFR-IFN” Galați;
10.2.2Încălcarea gravă a prevederilor STATUTULUI „CAR Complex CFR-IFN” Galați sau
producerea de daune importante activității C.A.R. pot duce la excluderea din rândul membrilor „CAR
Complex CFR-IFN” Galați, aceste fapte fiind constatate și analizate în Consiliul Director care hotărăște
pentru fiecare caz în parte;
10.2.3Hotărârea/notificarea se comunică membrului „CAR Complex CFR-IFN” Galați în cauză
prin metoda de comunicare aleasă de membrul C.A.R. la momentul înscrierii sau ulterior, într-un termen
de cel mult 30 zile de la data luării hotărârii sau la data înregistrării ;
10.2.4Persoana în cauză poate contesta hotărârea Consiliului Director la prima Conferință „CAR
Complex CFR-IFN” Galați, într-un termen de cel mult 30 zile de la data luării la cunoștință a hotărârii
luate, contestație ce va fi depusă la Consiliul Director până la expirarea termenului de contestație;
10.2.5Consiliul Director va prezenta contestația Conferinței delegaților membrilor C.A.R. care
după analiza punctelor de vedere ale celor două părți va hotărî în consecință;
10.2.6Hotărârea Conferinței, rămasă definitivă şi irevocabilă, va fi comunicată contestatarului
într-un termen de 30 zile și va fi dusă la îndeplinire de Consiliul Director al „CAR Complex CFR-IFN”
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Galați.

10.3
În cazul pierderii calității de membru C.A.R. prin retragere, deces sau prin excludere, în
condițiile art. 10.1 – 10.2 din prezentul document urmare unei hotărâri a Comitetului Director rămasă
definitivă și irevocabilă, fondul social sau fondul social opțional rămas după acoperirea tuturor datoriilor
se contabilizează în contul de creditori pe numele fostului membru C.A.R.

Cap V
Art. 11.
11.1

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR „CAR Complex CFR-IFN” Galați
Membrii „CAR Complex CFR-IFN” au următoarele drepturi:
Membrii cu drepturi depline au următoarele drepturi:

11.1.1să participe la adunările generale, să desemneze membrii care să-i reprezinte sau să fie
nominalizat de un grup de membri C.A.R. pentru a-i reprezenta la conferințele ordinare și extraordinare
ale „CAR Complex CFR-IFN” Galați;
11.1.2să participe la dezbaterea și soluționarea problemelor casei de ajutor reciproc și să facă
propuneri pentru îmbunătățirea activității și statutului C.A.R.;
11.1.3să aleagă și să fie ales în organele de conducere ale C.A.R. în condițiile prevăzute de
Statut.;
11.1.4să primească împrumuturi în limitele și condițiile prevăzute de Statutul, Regulamentul și
Normele Financiare ale CAR;
11.1.5să primească la sfârșitul exercițiului financiar anual, un beneficiu în cota procentuală
aprobată de Conferința delegaților membrilor C.A.R. aplicată la fondul social mediu anual constituit sau
la fondul social opțional mediu constituit;
11.1.6să beneficieze de ajutoare sociale nerambursabile în condițiile stabilite prin Normele
Financiare în următoarele situații: nașterea unui copil, căsătorie, șomaj;
11.1.7să beneficieze, prin moștenitorii săi de toate drepturile financiare ce îi revin, precum şi de
un ajutor de deces nerambursabil acordat membrilor familiei, împuternicitului sau moștenitorilor, în
condițiile și în limitele prevăzute în ROF și în Normele Financiare;
11.1.8să se transfere, în cazuri justificate, la o altă casă de ajutor reciproc, cu recunoașterea
fondului social și al vechimii în sistemul C.A.R. ;
11.1.9să solicite Consiliului Director aplicarea procedurii de convocare a unei conferințe
extraordinare, atunci când constată că se încalcă prevederile statutare, se comit abuzuri sau ilegalități
sau sunt încălcate drepturile stabilite prin Statut.

11.2

Membrii „CAR Complex CFR-IFN” Galați au următoarele obligații:
11.2.1la înscriere, să studieze prevederile Statutului, Regulamentului de organizare și
funcționare și Normelor financiare și să depună toate documentele prevăzute în Regulamentul de
Organizare și Funcționare al C.A.R. și să plătească taxa de înscriere, valabilă la data respectivă;
11.2.2să respecte prevederile Statutului, a Regulamentului de Organizare și Funcționare,
Normele Financiare și hotărârile adoptate în structurile de conducere ale „CAR Complex CFR-IFN”
Galați (Consiliul Director, Conferința delegaților membrilor C.A.R) ;
11.2.3să depună lunar sau anticipat pe mai multe luni, la sediul C.A.R., prin reținere pe statul de
plată sau prin virament bancar contribuția minimă la fondul social, fondul social opțional şi la fondul de
deces, stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al C.A.R. sau Normele Financiare;
11.2.4să restituie la termenele scadente, ratele la împrumuturile contractate, inclusiv dobânzile,
penalitățile și cheltuielile de urmărire prevăzute în contractele încheiate
11.2.5Ordinea de descărcare a sumelor depuse în conturile membrilor C.A.R. este:
- cotizația restantă la fondul pentru ajutor deces;
- cotizația lunară curentă la fondul pentru ajutor deces;
- contribuția subscrisă restantă la fondul social;
- contribuția lunară curentă subscrisă la fondul social;
- dobânzile penalizatoare
- dobânzile restante;
- dobânzile curente scadente;
- ratele restante;
- dobânzile curente calculate, dar neajunse la scadență, în cazul rambursării împrumuturilor
înainte de scadență;
- ratele curente ajunse, în ziua respectivă, la scadență;
- ratele curente neajunse la scadență.
11.2.6Să suporte comisioanele percepute de bancă C.A.R. pentru operațiunile efectuate de
membrii C.A.R. reprezentând depuneri numerar la bancă sau viramentele efectuate în conturile C.A.R..
11.2.7să facă dovada constituirii garanțiilor minime prevăzute în Regulamentul de Organizare şi
Funcționare şi Normele Financiare ale Casei pentru împrumuturile solicitate, înainte de încasarea
acestora;
11.2.8să constituie fondul social minim sau fondul social opțional minim stabilit prin
Regulamentul de Organizare și Funcționare și Normele Financiare, pentru a putea beneficia de un
împrumut la limita solicitată;
11.2.9să contribuie activ la analiza, dezbaterea și soluționarea problemelor cuprinse pe ordinea
de zi a Conferințelor și organelor de conducere din care face parte, sau a fost desemnat și împuternicit
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să participe;
11.2.10- să sesizeze structurile de conducere ale „CAR Complex CFR-IFN” Galați atunci când
constată nereguli în activitatea C.A.R., ori este nemulțumit de serviciile primite, iar dacă acestea nu sunt
rezolvate, să sesizeze Uniunea Județeană a C.A.R. Galați;
11.2.11- să informeze „CAR Complex CFR-IFN” Galați asupra modificărilor intervenite în situația
sa personală (nume, domiciliu, act de identitate, telefon, telefon mobil, email, IBAN, loc de munca, etc.).

Membrii cu drepturi limitate nu mai beneficiază de următoarele drepturi:

11.3

11.3.1nu beneficiază de împrumuturi;
11.3.2nu pot fi aleși în organele de conducere ale „CAR Complex CFR-IFN” Galați;
11.3.3în cazul decesului membrului C.A.R membrii familiei, împuternicitul sau moștenitorii
acestuia beneficiază de un ajutor de deces nerambursabil, stabilit prin Normele Financiare, redus cu
50%, în baza certificatului de deces și a dovezilor că au suportat cheltuielile de înmormântare;
11.3.4nu pot să se transfere la o altă C.A.R., cu recunoașterea fondului social și al vechimii.

11.4
drepturi:

Membrii care şi-au pierdut drepturile de întrajutorare nu mai beneficiază de următoarele
nu pot participa la adunările generale (conferințele) „CAR Complex CFR-IFN” Galați;
nu pot fi aleși în organele de conducere ale „CAR Complex CFR-IFN” Galați;
nu beneficiază de împrumuturi;
nu beneficiază, prin moștenitorii săi, de ajutorul de deces nerambursabil;
nu pot să se transfere la o altă C.A.R., cu recunoașterea fondului social și al vechimii;

11.4.111.4.211.4.311.4.411.4.5-

Art. 12.

Excedentul de repartizat membrilor C.A.R.

12.1
Excedentul de repartizat membrilor C.A.R. constituie capital tranzitoriu al casei şi se
creează din rezultatele realizate separat pentru fondurile sociale și fondurile opționale cu ocazia
încheierii exercițiului financiar anual, rezultat rămas după constituirea fondurilor statutare după cum
urmează: Capitalul social, Rezerva statutară, Rezerva de risc, Fondul pentru ajutor de deces, Fondul
pentru asistență socială.
12.2
Excedentul astfel determinat, se cuvine și se repartizează membrilor C.A.R. prin aplicarea,
la fondul social mediu anual constituit sau la fondurile sociale opționale medii anuale constituit de
fiecare membru, a cotelor procentuale aprobate în Conferința delegaților membrilor C.A.R., prevăzute
prin Bugetul de venituri și cheltuieli anual.
Art. 13.

Fondul social și fondurile sociale opționale al membrilor CAR

13.1
Fondul social sau fondurile sociale opționale ale membrilor C.A.R. se
depunerile membrilor C.A.R. sub formă de depuneri lunare minime obligatorii şi
suplimentare benevole şi se evidențiază distinct pe fiecare membru și tip de fond.
13.2
Limitele depunerilor lunare minime şi maxime pe fiecare tip de fond (social
stabilesc prin Normele Financiare, se afișează la sediul C.A.R. sau pe site-ul web
respectându-se următoarele principii:

constituie din
din contribuții
și opțional) se
www.carcfr.ro,

13.2.1-

Fondul social:
se aprobă periodic limitele minime și maxime ale depunerilor lunare;
membrul C.A.R. poate opta pentru un cuantum al depunerii lunare cuprins între limita
minimă și cea maximă;
13.2.2Fondurile sociale opționale:
se aprobă periodic limitele minime și maxime ale depunerilor lunare;
membrul C.A.R. poate opta pentru un cuantum al depunerii lunare cuprins între limita
minimă și cea maximă;
în situația în care membrul C.A.R. dorește un împrumut, iar fondul său social constituit
nu este suficient pentru a îndeplini condițiile de acordare, fondul social se poate
completa prin depunerea sumei care să-i asigure fondul social minim prevăzut în
Normele Financiare (în limitele prevăzute în normele financiare);
13.2.3atât la fondul social cât și la fondurile sociale opționale se pot depune sume lunar și
anticipat, membrii C.A.R. având obligația de a cere expres casierului să consemneze acest lucru sau să
specifice acest lucru în detaliile ordinului de plată către bancă;
13.2.4o sumă depusă într-o lună peste limita minimă a contribuției lunare, fără mențiunea că e o
depunere anticipată, se consideră că s-a depus o contribuție benevolă și nu dă dreptul membrului C.A.R.
respectiv ca în luna sau lunile următoare să nu mai depună suma minimă subscrisă.
-

13.3

Plata cotizației lunare se face prin

- prezentarea la casieria „CAR Complex CFR-IFN” Galați a membrului C.A.R./a altei persoane;
- reținere pe statul de plată pentru salariații ale căror unități sunt de acord să efectueze aceste
rețineri și să le vireze în conturile C.A.R.;
- virament bancar în conturile C.A.R.;
13.4
Repartizarea excedentului la finele exercițiului financiar anual se face pe baza soldurilor
medii anuale înregistrate la fondul social și fondurile sociale opțional, pe fiecare membru C.A.R.
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RESTITUIREA FONDULUI SOCIAL SAU FONDURILOR SOCIALE OPȚIONALE
MEMBRILOR „CAR Complex CFR-IFN” Galați
Condiții de restituire a fondului social sau a fondurilor sociale opționale:

Art. 14.

14.1.1Membrul „CAR Complex CFR-IFN” Galați poate să cesioneze fondul social către alt
membru conform art. 16.(1).5 din Statut sau poate să îl transfere la alt C.A.R. conform art. 16.(1).8 din
Statut doar în cazul retragerii ca membru C.A.R.;.
14.1.2dacă membrul „CAR Complex CFR-IFN” Galați solicită restituirea fondului social
constituit (care nu poate fi decât integrală) atunci pierde şi calitatea de membru „CAR Complex CFRIFN” Galați;

14.2
În cazul înregistrării unui deficit la finele exercițiului financiar anual fondul social și fondurile
sociale opționale al membrilor C.A.R. se diminuează până la cel mult o sumă maximă calculată astfel:
14.2.1pentru membrii C.A.R. care au fost în evidența numărului de membri ai casei suma
maximă se calculează prin cumularea cotizațiilor, la limita minimă prevăzută de Normele Financiare
valabile pe perioada anului respectiv;
14.2.2pentru membrii înscriși sau retrași (cu fond social sau opțional nerestituit) în cursul anului
financiar respectiv, suma maximă se calculează prin însumarea contribuțiilor/cotizațiilor minime
prevăzute de Normele Financiare valabile în perioada cât membrii respectivi au figurat în evidența
membrilor C.A.R.

Restituirea fondului social sau opțional în caz de deces al membrului C.A.R:

14.3

14.3.1Fondurile se restituie moștenitorilor pe baza certificatului de moștenitor eliberat de organul
abilitat prin lege, care să prevadă expres acest drept de moștenire;

14.4
Restituirea fondului social sau opțional în cazul pierderii calității de membru C.A.R.
(deces, prin retragere din proprie inițiativă sau prin excludere), fondul rămas după compensarea
tuturor datoriilor, se restituie titularului, împuternicitului acestuia (procură autentică) sau moștenitorilor
săi, în următoarele condiții şi termene:
În cel mult 10 zile de la data înregistrării cererii de retragere în următoarele situații:
- în cazul decesului membrului C.A.R.;
- în cazul cesionării fondului social sau fondului social opțional către un alt membru al
„CAR Complex CFR-IFN” Galați;
- sumele sunt în contul de creditori, în cadrul termenului legal de prescripție.
14.4.2După o lună de zile de la data înregistrării cererii de retragere aprobate în celelalte situații;
14.4.3Fondul social sau opțional contabilizat în contul de creditori se păstrează la dispoziția
fostului membru C.A.R. și poate fi restituit, în cadrul termenului de prescripție, numai titularului,
împuternicitului (procură autentică) sau moștenitorilor;
14.4.4Fondul social sau opțional contabilizat în contul de creditori și neridicat de titularul
acestuia, împuternicitul său sau moștenitorii acestuia în cadrul termenului legal de prescripție, se
prescrie și se contabilizează la capitalul „CAR Complex CFR-IFN” Galați.
14.4.1-

Cap VII

COMUNICAREA ȘI REZOLVAREA
SOLICITĂRILOR MEMBRILOR

RECLAMAȚIILOR,

CERERILOR

ȘI

Art. 15.
Toate solicitările, cererile și reclamațiile către ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R.I.F.N. GALAȚI se fac doar în scris, se semnează, se depun la sediul din Galați, Str. Maior Iancu Fotea,
Nr.3, Bl. L, Parter, Județul Galați, se transmit prin poștă sau prin e-mail la adresa contact@carcfr.ro
(doar în cazul în care sunt semnate electronic) și primesc număr de înregistrare. Conțin obligatoriu
datele de identificare ale solicitantului (nume și prenume, CNP, adresă) precum și documentele din care
reies aspectele reclamate (chitanțe, grafice de rambursare, contracte etc).
Art. 16.
Nu se iau în considerare solicitările, cererile sau reclamațiile anonime sau cele în care
se solicită lucruri contrare prevederilor Statutului, R.O.F.-ului, Normelor Financiare sau contractului de
împrumut. Răspunsurile se formulează în scris, în termen de 30 de zile și se ridică de către solicitant
de la sediu sau se transmit prin email/poștă în funcție de opțiunea solicitantului.

Cap VIII

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art. 17.
ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI, conform cerințelor
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și alte
reglementări legale pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru
scopurile specificate toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate.
Art. 18.

ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI va prelucra în principal
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următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, CNP, adresa domiciliu, situația locativă,
adresa reședință, expunerea politică, nivel educație, rezidența fiscală, cetățenia, naționalitatea,
date angajator, locul de muncă, funcția, date contract muncă, date financiare, data și locul nașterii,
detalii conturi bancare, adresă email, nr fișa, marca, date despre familie, starea civilă, membrii
familiei, imaginea, date despre proprietăți, numere telefon de contact, copii documente personale,
documente identitate, semnătura de mână (copii electronice ale semnăturii), module cookie web,
adresa IP, conturi pe platforme sociale, certificat moștenitor, certificat naștere, certificat căsătorie,
certificat deces, certificat divorț.
Art. 19.
ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI colectează date cu caracter
personal de la membri/potențiali membri, garanți (fidejusori), codebitori, debitori, împuterniciți, denumiți
persoane vizate, în scopul realizării obiectului de activitate, respectiv de oferirea de servicii C.A.R.
Art. 20.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către C.A.R. și pot fi comunicate
către autoritățile/instituțiile abilitate prin lege, către entități de grup, către Uniunea Teritorială Județeană
și Uniunea Națională a C.A.R. și entitățile din cadrul acestora, precum și pentru înscrierea în baza de
date comună constituită la nivelul U.N.C.A.R.S.R. accesibilă numai unităților C.A.R. afiliate, către
entitățile care pot facilita procesul de recuperare al datoriilor membrilor față de C.A.R. precum și către
băncile partenere în vederea debitării directe sau angajatori în vederea plății obligațiilor (cotizații, rate,
dobânzi) pe statul de plată, la firmele de curierat în vederea comunicării, firmele care asigură servicii de
mentenanța sistemelor informatice/site-uri web/e-mailuri ale ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. I.F.N. GALAȚI , firmele care realizează arhivarea/distrugerea documentelor, firmele de pază și
protecție, avocați sau consilieri juridici ai C.A.R., executori judecătorești în regim de strictă
confidențialitate și siguranță, cu respectarea cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 și alte reglementări legale pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Art. 21.

Drepturile persoanelor vizate (membrii C.A.R.):

21.1
dreptul de acces la date: dreptul persoanei vizate de a obține de la C.A.R., la cerere și în
mod gratuit (o solicitare pe an), confirmarea că datele care îl privesc sunt sau nu prelucrate de C.A.R.;
21.2
dreptul de intervenție: dreptul de a obține la cererea sa și în mod gratuit, după caz,
rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, în special
a datelor incomplete, inexacte;
21.3
dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive
întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ce date care îl vizează să facă obiectul unei
prelucrări în scop de marketing direct în numele C.A.R., sau să fie dezvăluite unor terți în acest scop;
21.4
dreptul de nu a fi supus unei decizii individuale: orice persoană vizată are dreptul de a cere
și de a obține retragerea sau anularea unei decizii care produce efecte juridice în privința sa care îl
afectează în mod semnificativ, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal,
efectuată prin mijloace automate destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum
credibilitatea sau alte aspecte;
21.5
dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
Art. 22.
ASOCIAȚIA C.A.R. COMPLEX C.F.R. - I.F.N. GALAȚI asigură confidențialitatea
datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat de membri și conform legii.
În acest scop C.A.R. desemnează persoanele care au acces la datele membrilor/potențialilor membri,
garanților (fidejusorilor), codebitorilor, debitorilor, împuterniciților prin natura activității desfășurate iar
aceste persoane sunt obligate să respecte caracterul confidențial al informațiilor și să le prelucreze în
conformitate cu cerințele legale.

Membru „CAR Complex CFR-IFN” Galați

DATA______________

NUME ŞI PRENUME___________________________________
Am primit un exemplar,
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