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

15 lei

Suma minimă 

lunar

Suma 

maximă 

lunar

2 lei  dacă 

soldul fondului 

social este de 

cel putin 500 de 

lei 

7 lei dacă 

soldul fondului 

social este mai 

mic de 500 de 

lei 

40 lei în luna 

în care 

membrul se 

înscrie dacă 

este prima 

înscriere

100  lei în 

luna în care 

membrul se 

înscrie dacă 

membrul a mai 

fost înscris

Nr. 

crt.
Suma 

3 lei lunar

2

2.1 3.000 lei

2.2. 3.000 lei

2.3. 800 lei

2.5. 1.500 lei

2.6. 1.500 lei

2.7. 400 lei

REÎNSCRIEREA FOȘTILOR MEMBRI C.A.R. EXCLUȘI SAU RETRAȘI  CARE AU AVUT INCIDENTE DE PLATĂ SE 

FACE DOAR CU APROBAREA CONSILIULUI DIRECTOR

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

Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor C.A.R. înscriși înainte de 

01.01.2020 , decedaţi;

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; 

1

Explicaţii

N  O  R  M  E  L  E       F  I  N  A  N  C  I  A  R  E

Cap. II.      Constituirea fondurilor sociale

Nr. 20 din data de 14 decembrie 2022

1.000 leiContribuția depusă  lunar sau prin plăți anticipate:                            

Cap. I.               Înscriere

Condițiile de depunere a 

contribuțiilor/ acordare 

a ajutorului în caz de 

deces

  Contribuțiile la fondul 

pentru ajutor de în caz 

de  deces se pot achita  

și în avans pe anul în 

curs iar sumele vor fi 

înregistrate lunar în 

conturi.                        

Nu se acordă ajutoare 

de deces 

nerambursabile 

urmașilor membrilor 

C.A.R. care la data 

decesului  aveau 

neplătită  contribuția la 

fondul pentru ajutor în 

caz de deces timp de 

12 luni.               

Contribuțiile nu se 

pot achita retroactiv 

după data decesului 

în favoarea membrilor 

C.A.R. decedați    

SUMELE DEPUSE LA 

FONDUL PENTRU 

AJUTOR ÎN CAZ  DE 

DECES NU SE 

RESTIUIE ÎN CAZUL 

RETRAGERII, 

EXCLUDERII SAU 

DECESULUI 

MEMBRULUI C.A.R.

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 aveau neplătită  contribuția la 

fondul pentru ajutor în caz de deces de deces timp de 6 luni. 

Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor C.A.R. înscriși înainte de 

01.01.2020 care la data decesului aveau neplătită contribuția la fondul 

pentru ajutor în caz de deces  timp de 6 luni 

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 aveau neplătită  contribuția la 

fondul pentru ajutor în caz de deces timp de 6 luni 

Fond social

Membrii C.A.R. pot constitui sau 

completa un fond social de până la 

5.000 de lei fără a mai respecta 

limita maximă de 1.000 lei/lună. 

Fondul social se poate achita și în 

avans pe anul în curs (sau pe maxim 4 

luni) iar sumele vor fi înregistrate lunar 

în conturile de fonduri sociale. 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.                               

NEDEPUNEREA CONTRIBUȚIILOR 

LA FONDUL SOCIAL  PE O 

PERIOADĂ DE UN AN POATE 

CONDUCE LA EXCLUDEREA DIN 

RÂNDUL MEMBRILOR C.A.R.

Condiții

Contribuțiile membrilor:

Ajutoarele nerambursabile, acordate urmaşilor

Cap. III. Constituirea fondului pentru ajutor în caz de deces     

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; 

Persoanele fizice care au calitatea de membru C.A.R.                        

NEPLATA CONTRIBUȚIILOR  PE O PERIOADĂ DE UN AN POATE 

CONDUCE LA EXCLUDEREA DIN RÂNDUL MEMBRILOR C.A.R.
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Fond social
Suma 

maximă în lei

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

fondul social 

propriu și până la 

5 garanți salariați 

sau pensionari 

cu vârsta de 

maxim  70 de ani 

(fără limită de 

vârstă în cazul 

garanților 

membrii C.A.R. 

sau membrii 

familiei 

împrumutatului 

garanților 

membrii C.A.R. 

sau membrii 

familiei 

împrumutatului) 

și venituri de 

minim 1.200 lei 

lunar;

gradul maxim de 

îndatorare este 

de 50% (se iau 

în calcul și 

veniturile 

eventualului 

codebitor)

fondul social 

propriu și până la 

5 garanți salariați 

sau pensionari 

cu vârsta de 

maxim  70 de ani 

(fără limită de 

vârstă în cazul 

garanților 

membrii C.A.R. 

sau membrii 

familiei 

împrumutatului 

garanților 

membrii C.A.R. 

sau membrii 

familiei 

împrumutatului) 

și venituri de 

minim 1.200 lei 

lunar;

Limita

până la 6 ori fondul 

social constituit de 

membru (se iau în 

calcul și 

eventualele sume 

depuse anticipat) 

din care se scad 

soldurile 

împrumuturilor 

membrului aflate în 

derulare (dacă 

există) 

40.000 lei

Suma 

minimă 

în lei

Cap. IV.         ÎMPRUMUTURI

90.000 lei2

1  

Condiții de aplicare

Competența 

privind 

verificarea și 

aprobarea 

cererii și 

contractului de 

împrumut

1-60 luni 

sau 

perioada 

rămasă din 

împrumutul 

în derulare

rata fixă a 

dobânzii 

12%  DAE 

12,69%

Viza de control 

financiar 

preventiv şi 

aprobarea data 

de Conducătorul 

compartimentulu

i financiar-

contabilitate   

Contractul de 

împrumut este 

semnat de 

Președintele 

C.A.R. sau 

locțiitorul 

acestuia sau   

Conducătorul 

compartimentulu

i financiar-

contabilitate sau 

înlocuitorul 

acestuia. Pentru 

împrumuturile 

contractate de 

salariații C.A.R., 

membrii 

Consiliului 

director sau ai 

comisiei de 

cenzori este 

necesară 

informarea 

Consiliului 

Director.

T
e

rm
e

n

D
o

b
a

n
d

a
 (

p
ro

c
e

n
t 

a
n

u
a

l)
 

1.000 lei

Nivelul de 

garanţie

Tipul 

împrumutului

gradul maxim de 

îndatorare este 

de 50% (se iau 

în calcul și 

veniturile 

eventualului 

codebitor

Împrumut 

TRADIȚIONAL 90

Împrumut 

TRADIȚIONAL 40

1-60 luni 

sau 

perioada 

rămasă din 

împrumutul 

în derulare

rata fixă a 

dobânzii 

13% DAE 

13,80%

39.999 lei

Nr. 

crt

până la 6 ori fondul 

social constituit de 

membru (se iau în 

calcul și 

eventualele sume 

depuse anticipat) 

din care se scad 

soldurile 

împrumuturilor 

membrului aflate în 

derulare (dacă 

există)

Mod plată

Nu se acordă membrilor care au 

avut incidente de plată (întârzieri 

de minim  90 de zile la plata 

ratelor* în ultimii 3 ani (1095 

zile)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 5 ani(1826 zile)).  

Stabilirea numărului de garanți și 

acceptarea acestora se face în 

funcție de istoricul de plată,  

veniturile și fondul solicitantului și 

codebitorului, veniturile garanților 

și locul lor de muncă. Membrul 

poate avea un singur împrumut 

în derulare, în acest caz, dacă 

nu îl rambursează înainte de 

contractarea noului împrumut, 

durata de rambursare a noului 

împrumut nu poate o depăși pe 

cea a  împrumutului existent iar 

noul împrumut este considerat 

suplimentar. Un membru poate 

avea maxim 2 împrumuturi în 

derulare a căror valoare nu 

poate depăși 25.000 EURO. Nu 

se acordă în scopul refinanțării 

împrumuturilor în sold.

numerar 

la casierie 

sau 

virament 

în contul 

bancar

 virament 

în contul 

bancar
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fondul social 

propriu și până la 

5 garanți salariați 

sau pensionari 

cu vârsta de 

maxim  70 de ani 

(fără limită de 

vârstă în cazul 

garanților 

membrii C.A.R. 

sau membrii 

familiei 

împrumutatului 

garanților 

membrii C.A.R. 

sau membrii 

familiei 

împrumutatului) 

și venituri de 

minim 1.200 lei 

lunar;

Viza de control 

financiar 

preventiv şi 

aprobarea data 

de Conducătorul 

compartimentulu

i financiar-

contabilitate   

Contractul de 

împrumut este 

semnat de 

Președintele 

C.A.R. sau 

locțiitorul 

acestuia sau   

Conducătorul 

compartimentulu

i financiar-

contabilitate sau 

înlocuitorul 

acestuia. Pentru 

împrumuturile 

contractate de 

salariații C.A.R., 

membrii 

Consiliului 

director sau ai 

comisiei de 

cenzori este 

necesară 

informarea 

Consiliului 

Director.

1.000 lei

până la 6 ori fondul 

social constituit de 

membru (se iau în 

calcul și 

eventualele sume 

depuse anticipat) 

din care se scad 

soldurile 

împrumuturilor 

membrului aflate în 

derulare (dacă 

există)

4.

3

Împrumut 

TRADIȚIONAL 

FIDELITATE+35

1-60 luni 

sau 

perioada 

rămasă din 

împrumutul 

în derulare

rata fixă a 

dobânzii 

11%  DAE 

11,57%

39.999 lei

rata fixă a 

dobânzii 

13 % DAE 

13,80%

2.000 lei 

rest de 

plată la 

refinanțar

e

până la 6 ori fondul 

social constituit de 

membru (se iau în 

calcul și 

eventualele sume 

depuse anticipat)  

gradul maxim de 

îndatorare este 

de 50% (se iau 

în calcul și 

veniturile 

eventualului 

codebitor)

numerar 

la casierie 

sau 

virament 

în contul 

bancar

Se acordă membrilor care au 10 

ani vechime neîntreruptă de la 

data înscrierii/reînscrierii ca 

membru al ASOCIAȚIEI C.A.R. 

Complex C.F.R. - I.F.N. Galati și 

membrii care au vârsta maxim 

35 de ani la data solicitării. Nu se 

acordă membrilori care au avut 

incidente de plată (întârzieri de 

minim  90 de zile la plata ratelor* 

în ultimii 3 ani (1095 de zile)  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 

5 ani (1826 zile)). Nu se acordă 

membrilor care s-au reînscris la 

C.A.R. timp de 1 an (365 zile) de 

la data reînscrierii. Stabilirea 

numărului de garanți și 

acceptarea acestora se face în 

funcție de istoricul de plată,  

veniturile și fondul solicitantului și 

codebitorului, veniturile garanților 

și locul lor de muncă. Membrul 

poate avea un singur împrumut 

în derulare, dacă nu îl 

rambursează înainte de 

contractarea noului împrumut, 

durata de rambursare al noului 

împrumut nu o poate depăși pe 

cea a  împrumutului existent iar 

noul împrumut este considerat 

suplimentar. Un membru poate 

avea maxim 2 împrumuturi în 

derulare a căror valoare nu 

poate depăși 25.000 EURO. Nu 

se acordă în scopul refinanțării 

împrumuturilor în sold.

Viza de control 

financiar 

preventiv şi 

aprobarea data 

de Conducătorul 

compartimentulu

i financiar-

contabilitate   

Contractul de 

împrumut este 

semnat de 

Președintele 

C.A.R. sau 

locțiitorul 

acestuia sau   

Conducătorul 

compartimentulu

i financiar-

contabilitate sau 

înlocuitorul 

acestuia. Pentru 

împrumuturile 

contractate de 

salariații C.A.R., 

membrii 

Consiliului 

director sau ai 

comisiei de 

cenzori este 

necesară 

informarea 

Consiliului 

Director.

Se acordă membrilor care au 

unul sau mai multe împrumuturi 

în sold și solicită un nou 

împrumut din care refinanțează 

aceste împrumuturi. Nu se 

acordă  membrilor care au avut 

incidente de plată (întârzieri de 

minim  90 de zile la plata ratelor* 

în ultimii 3 ani (1095 zile) 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 

5 ani (1826 zile)).  Prin 

refinanțare se înțelege 

acordarea unui nou împrumut 

din care se rambursează 

împrumuturile membrului în sold 

la C.A.R. iar membrul poate 

rămâne cu o sumă suplimentară. 

Stabilirea numărului de garanți și 

acceptarea acestora se face în 

funcție de istoricul de plată,  

veniturile și fondul solicitantului și 

codebitorului, veniturile garanților 

și locul lor de muncă.          

Refinanțarea se poate face după 

ce au fost achitate până la o 

treime din ratele împrumutrilor 

existente (în funcție de istoricul 

solicitantului) care se 

refinanțează sau în cazul 

creșterii soldului noului împrumut 

cu 50% sau cu 5.000 lei 

indiferent de numărul de rate 

achitate din împrumutul în sold. 

Un membru poate avea maxim 2 

împrumuturi in derulare a căror 

valoare nu poate depăși 25.000 

EURO. 

ÎMPRUMUT 

TRADIȚIONAL 

PLUS 90   

90.000 lei

fondul social 

propriu și până la 

5 garanți salariați 

sau pensionari 

cu vârsta de 

maxim  70 de ani 

(fără limită de 

vârstă în cazul 

garanților 

membrii C.A.R. 

sau membrii 

familiei 

împrumutatului 

garanților 

membrii C.A.R. 

sau membrii 

familiei 

împrumutatului) 

și venituri de 

minim 1.200 lei 

lunar;       gradul 

maxim de 

îndatorare este 

de 50% (se iau 

în calcul și 

veniturile 

eventualului 

codebitor)

numerar 

la casierie 

dacă 

restul de 

plată  nu 

depășește 

39.999 lei 

(iar 

împrumut

ul nu 

depășește 

45.000 lei)   

sau 

virament

1-60 luni
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fondul social 

propriu

până la 4 ori fondul 

social constituit de 

membru (se iau în 

calcul și 

eventualele sume 

depuse anticipat) 

1.000 lei

împrumutul solicitat 

+ soldurile 

împrumuturilor 

existente să nu 

depășească 95% 

din fondul social 

constituit de 

membru (se iau în 

calcul și sumele 

depuse anticipat) 

5

Împrumut 

TRADIȚIONAL 

GARANTAT

1.000 lei

1-60 luni 

sau 

perioada 

rămasă din 

împrumutul 

în derulare

rata fixă a 

dobânzii 

9%       

DAE 

9,38%

90.000 lei

ÎMPRUMUT 

TRADIȚIONAL 

ÎNCREDERE   

1-60 luni 

numerar 

la casierie   

dacă 

împrumut

ul nu 

depășește 

39.999 lei 

virament  

în contul 

bancar

gradul maxim de 

îndatorare este 

de 50%

6.

 rata fixă a 

dobânzii 

16 % DAE 

17,22%

Viza de control 

financiar 

preventiv şi 

aprobarea data 

de Conducătorul 

compartimentulu

i financiar-

contabilitate   

Contractul de 

împrumut este 

semnat de 

Președintele 

C.A.R. sau 

locțiitorul 

acestuia sau   

Conducătorul 

compartimentulu

i financiar-

contabilitate sau 

înlocuitorul 

acestuia. Pentru 

împrumuturile 

contractate de 

salariații C.A.R., 

membrii 

Consiliului 

director sau ai 

comisiei de 

cenzori este 

necesară 

informarea 

Consiliului 

Director.

Nu se acordă membrilor care au 

avut incidente de plată (întârzieri 

de minim  90 de zile la plata 

ratelor* în ultimii 3 ani (1095 

zile)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 5 ani (1826 zile).  

Membrul poate avea un singur 

împrumut în derulare la data 

solicitării, în acest caz, dacă nu îl 

rambursează înainte de 

contractarea noului împrumut, 

durata de rambursare a noului 

împrumut nu o poate depăși cea 

a  împrumutului existent iar noul 

împrumut este considerat 

suplimentar. Un membru poate 

avea maxim 2 împrumuturi în 

derulare a căror valoare nu 

poate depăși 25.000 EURO. Nu 

se acordă în scopul refinanțării 

împrumuturilor în sold.

Se pot acorda membrilor care au 

avut incidente de plată (întârzieri 

de minim  90 de zile la plata 

ratelor* în ultimii 3 ani (1095 

zile)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 5 ani (1826 zile) și 

nu au împrumut în derulare, 

după o analiză a capacității lor 

de rambursare și a garanțiilor 

aduse.  Stabilirea numărului de 

garanți și acceptarea acestora se 

face în funcție de istoricul de 

plată,  veniturile și fondul 

solicitantului și codebitorului, 

veniturile garanților și locul lor de 

muncă. Membrul nu poate avea 

împrumuturi în derulare la data 

solicitării. 

Viza de control 

financiar 

preventiv şi 

aprobarea data 

de Conducătorul 

compartimentulu

i financiar-

contabilitate sau 

analistul 

financiar. 

Contractul de 

împrumut este 

semnat de 

analistul 

financiar  sau 

Conducătorul 

compartimentulu

i financiar-

contabilitate sau 

Președintele 

C.A.R. sau 

locțiitorul 

acestuia. Pentru 

împrumuturile 

contractate de 

salariații C.A.R., 

membrii 

Consiliului 

director sau ai 

comisiei de 

cenzori este 

necesară 

informarea 

Consiliului 

Director.

39.999 lei

fondul social 

propriu și 2-5 

garanți salariați 

sau pensionari 

cu vârsta de 

maxim  70 de ani 

(fără limită de 

vârstă în cazul 

garanților 

membrii C.A.R. 

sau membrii 

familiei 

împrumutatului 

garanților 

membrii C.A.R. 

sau membrii 

familiei 

împrumutatului) 

și venituri de 

minim 1.200 lei 

lunar; gradul 

maxim de 

îndatorare este 

de 40% (se iau 

în calcul și 

veniturile 

eventualului 

codebitor) 

numerar 

la casierie 

sau 

virament 

în contul 

bancar
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Nr. 

crt.

1.1.

1.2

1.3

Nr. 

crt.
Procent dobândă

1

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.

fondul social 

propriu și pînă la 

5 garanți salariați 

sau pensionari 

cu vârsta de 

maxim  70 de ani 

(fără limită de 

vârstă în cazul 

garanților 

membrii C.A.R. 

sau membrii 

familiei 

împrumutatului 

garanților 

membrii C.A.R. 

sau membrii 

familiei 

împrumutatului) 

și venituri de 

minim 1.200 lei 

lunar; gradul 

maxim de 

îndatorare este 

de 50% (se iau 

în calcul și 

veniturile 

eventualului 

codebitor)

39.999 lei

Asupra ratelor nerestituite la data scadenţei, se aplică dobânzi până la data recuperării după cum urmează:

Împrumut Nr. zile întârziere

Cap. V. Retragerea membrului din CA.R., EXCLUDEREA din rândul membrilor C.A.R., încetarea calității 

de membru C.A.R. prin deces și restituirea fondului social 

 Restituirea fondului social se face  în  condiții similare   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 și în condițiile de la punctul 1.1.

 Restituirea fondului social se face, în cazul retragerii din C.A.R.,  într-un interval cuprins între 1 și 12 luni de la data aprobării cererii de retragere 

(în maxim 30 de zile membrul primește răspunsul privin aprobarea/respingerea cererii de retragere) , dacă membrul nu are împrumuturi în 

derulare.

minim 1 până la data 

recuperării

1-60 luni 

sau 

perioada 

rămasă din 

împrumutul 

în derulare 

 rata fixă a 

dobânzii 

10 % DAE 

10,47%

Cap. VI.         Împrumuturi restante

Explicații

1. Restituirea fondului social (ROF art. 26(7))

* prin întârzieri de minim 90 de zile la plata ratelor se înțelege orice rata sau parte din rata, de minimum 100 de lei, nerambursată timp de 90 de zile de la data scadenței din graficul 

de rambursare

Se acordă membrilor care nu au 

avut incidente de plată (întârzieri 

de minim  90 de zile la plata 

ratelor* în ultimii 3 ani (1095 

zile)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 5 ani) în 

următoarele situații: membrelor 

C.A.R. pentru  împrumuturi 

contractate în luna martie, tuturor 

membrilor pentru împrumuturi 

contractate în lunile aprilie, 

noiembrie și decembrie ale 

fiecărui an sau timp de 14 zile de 

la aniversarea zilei de naștere.  

Nu se acordă membrilor  care s-

au reînscris la C.A.R. timp de 1 

an (365 zile) de la data 

reînscrierii. Stabilirea numărului 

de garanți și acceptarea 

acestora se face în funcție de 

istoricul de plată,  veniturile și 

fondul solicitantului și 

codebitorului, veniturile garanților 

și locul lor de muncă. Membrul 

poate avea un singur împrumut 

în derulare la data solicitării, în 

acest caz dacă nu îl 

rambursează înainte de 

contractarea noului împrumut, 

durata de rambursare a noului 

împrumut nu o poate depăși cea 

a  împrumutului existent iar noul 

împrumut este considerat 

suplimentar. Un membru poate 

avea maxim 2 împrumuturi în 

derulare a căror valoare nu 

poate depăși 25.000 EURO. Nu 

se acordă în scopul refinanțării 

împrumuturilor în sold.

7.

ÎMPRUMUT 

TRADIȚIONAL 

FESTIV   

numerar 

la casierie 

sau 

virament 

în contul 

bancar

1.000 lei

până la 6 ori fondul 

social constituit de 

membru (se iau în 

calcul și 

eventualele sume 

depuse anticipat) 

din care se scad 

soldurile 

împrumuturilor 

membrului aflate în 

derulare (dacă 

există)

Împrumut tradițional

Viza de control 

financiar 

preventiv şi 

aprobarea data 

de Conducătorul 

compartimentulu

i financiar-

contabilitate   

Contractul de 

împrumut este 

semnat de 

Președintele 

C.A.R. sau 

locțiitorul 

acestuia sau   

Conducătorul 

compartimentulu

i financiar-

contabilitate sau 

înlocuitorul 

acestuia. Pentru 

împrumuturile 

contractate de 

salariații C.A.R., 

membrii 

Consiliului 

director sau ai 

comisiei de 

cenzori este 

necesară 

informarea 

Consiliului 

Director.

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 și în condițile de la punctul 1.1.
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Nr. 

Crt
Suma

1 800 lei

2 500 lei

3 500 lei

         

Viza de control financiar 

preventiv şi aprobarea dată 

de Președinte sau locțiitorul 

acestuia sau Conducătorul 

compartimentului financiar-

contabilitate sau înlocuitorul 

acestuia.

Viza de control financiar 

preventiv şi aprobarea dată 

de Președinte sau locțiitorul 

acestuia sau Conducătorul 

compartimentului financiar-

contabilitate sau înlocuitorul 

acestuia.

Șomaj (pierderea locului de muncă)

Viza de control financiar 

preventiv şi aprobarea dată 

de Președinte sau locțiitorul 

acestuia sau Conducătorul 

compartimentului financiar-

contabilitate sau înlocuitorul 

acestuia.

 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 

achitat rate timp de minim 3 luni. Ajutorul se acordă în maxim 30 de 

zile de la solicitare în limita fondului de asistență socială existent.Se 

poate acorda o singură dată 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 contribuții, 

cotizații și împrumuturi.

Căsătorie

Nașterea/adopția unui copil

 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 solicitării din care să fi 

achitat rate timp de minim 3 luni. Ajutorul se acordă în maxim 30 de 

zile de la solicitare în limita fondului de asistență socială 

existent.După  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 contribuții,  cotizații și împrumuturi.

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 anterior 

solicitării din care să fi achitat rate timp de minim 3 luni. Ajutorul se 

acordă în maxim 30 de zile de la solicitare în limita fondului de 

asistență socială existent. 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 

contribuții, cotizații și împrumuturi.

Prezentele norme financiare se aplică începând cu data de 01 ianuarie 2023 şi înlocuiesc normele financiare numărul 19 din 15 decembrie 2021

Condiții de aplicare

Cap. VII.     Asistență socială membri

Competența privind 

verificarea și aprobarea 

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

Evenimentul pentru care se acordă 

ajutorul
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