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PROCEDURA 6.2

Privind imprumuturile ce se vor acorda membrilor C.A.R. inv6|6m6nt Cdmpulung in perioada
2t,06.202t - 3 1,.12.2021

Prezenta procedur6 stabileEte imprumuturile ce se vor acorda membrilor C.A.R. invfidmdnt
Cdmpulung incepdnd cu21.06.2021 qi pdn6 1a31.12.2021.

Bazi emitere:
- Statutul CAR invEfdmdnt Cdmpulung aprobat in Adunarea Generald din 1 februa,ae20lB;
- Bugetul previzionat pe anul 2021;
- Nivelul veniturilor rcalizate pdn6 la 31,05.2021;
- Referatul preqedintelui discutat cu membrii Consiliului Director, atdt in Eedinf6, cdt gi online,
privind evolulia imprumuturilor pe piafa financiard, precum qi disponibilitalile bEnegti existente in
conturile curente qi in casieria unitdfii la dataemiterii prezentei proceduri, referat aprobat;
- Nevoia de majorare a vitezei de rotafie a banilor pentru menlinerea echilibrului financiar al
entitAfii qi de aliniere la condifiile de creditare existente pe pia{a financiara privind plafoanele de
creditate, durata de rambursare a imprumuturilor qi procentul de dobdnddpracticat.

C.A.R, iwvAlAtraANr cAvtPULUNG a hotlrAt in Conferinfa din zz.}z.zotg s6 se adreseze
indeosebi membrilor - clienli nebancabili care doresc sd acceseze un imprumut cu o dob6nd6
suporlabilI, in trend cu evolufia piefei financiare.
Pentru perioada 21.06,2021 - 31,12,2021 membrii CAR invi{imint Cimpulung vor avea
urmitoarele posibilitnfi de imprumut:

l. imprumuturi tradifionale, condifionato de valoarea fondului social qi perioada de
rambursare mai mare de 24luni. Cuantumul acestora este de 3 ori fondul social dar nu mai
mult de 70.000 lei. Aceste imprumuturi se acordI pe o perioadd, de 25luni p6nd la72luni,
cu o dobAndi de 9oh pe an qi nu pot fi rambursate mai repede de 24 luni.

2. imprumuturi in limita fondului, cu o dobdndd de 9oh pe an, indiferent de perioada de
creditare, dar nu mai mult de 72 luni.

3. Imprumuturi acordate pe o perioada mai mica de 24 luni, cu o
dobanda de 9,\o/o/an,

4. imprumuturi de urgenfi, ce se acordi membrilor CAR, pentru a-i ajuta s[ traverseze
perioade de dificultate temporard, generate de lipsa resurselor bdneqti. Se pot acorda pe o
perioad6 de la I la 4 sdptdmdni, cu- o dob6ndtr ile 15oh pe an. Duptr 4 siptlmffni, aceste
imprumuturi trebuie returnate. in cazul in care nu se returneazl OupA 4 siptimf,ni,
beneficiarul va fi notificat, iar la 15 zile lucrltoare de la notificare se trece Ia
demararea procedurii de executare silitl.

5. Membrii Asocia{iei CAR INVAIAUANT CAnnpUr,UNG vor putea solicita
refinantarea lmprumuturilor dactr indbplinesc anumite condifii de refinanfare:



5.1 au un tmprumut in derulare de cel pulin 6 luni de zile, ratele sunt pldtite la zi, dar din

diferite motive, mai au nevoie de anumite sume de bani (inceput de an universitar, inceput

de an scolar);

5.2 sdaibd nivelul veniturilor acoperitor pentru rata lunar6;

5.3 giranfii sd fie potenli pentiu u uiiguru achitarea imprumutului in cazul in care

imprumutatul nu mai plateqte conform graficului de rambursare;

5.4 limita imprumutului va fi de 3 ori fondul social, dar nu mai mult de 70.000 lei.

Se poate constitui fond din imprumut, dar fdr6 a se depdqi suma rdmasd de plat[ in urma

refinantirii.
pentru membrii nou-inscriqi, care nu au fond social suficientr nu au un istoric pentru a

face cu celeritate o analizl a persoanei imprumutate, nu se acordtr imprumutul cu

constituire de fond, decAt duptr qase luni, suma maximtr lmprumutati fiind de 20.000 lei.

S.5 Dobinda cu care se acordi imprumuturile.la refinanfare va fi de 11'507o pe an,

iar perioada de creditare de cel putin 24luni, dar nu mai mare de 72luni.

OFERTA DE TREI ORI FONDUL DAR NU MAI MULT DE 7O.OOO LEI ESTE VALABILA
PANA LA DATA 30 SEPTEMBRIE 202I, LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2021 SE VA
DISCUTA iN coNsILIUL DIRECToR POSIBILITATE4. DE PRELUNGIRE A ACESTEI
PROMOTII, iN FUNCTIE DE EVOLUTIA PRINCIPALILOR INDICATORI.
pentru contractarea unui imprumut de 70.000 lei - de trei ori fondul, sunt necesari S(cinci)

giranfi din care cel pufin 2(doi) din domeniul bugetar, analiza numlrului de giran{i fac6ndu-

se de cltre Comilgtul de Cygdile. , ,

Solicitarea - Cererea de imprumut va avea ca anexe: I : :

- Adeverinla de venit giranfi;
- Anexa 1 * girant Adeverinfd - Angajament;

Cererile de imprumut sunt inrefisirate la C.A.R. INVATAHa.ANT CaUPULLING qi se

analizeazd astfel:
- cererile primite se vor analizain fiecare

pdn6 la terminarea cererilor primite.
zi de miercuri, in intervalul orar: 1500 - 1700 sau

Solicit[rile de imprumut vor fi analizate de Comitetul de Credit in funcfie de urmdtoarele

Totirti;rr.ul membrului (imprumuturile contractate, modul cum a achitat ratele);

- problemele cu care se confrunt[ la data solicit[rii refinanfdrii (caz social-gomer, boal[,

copii de intrefinut la studii, alte problome de via{6).
- membrii CAR carc rcalizeazE venituri din activitAfl independente vol ptezenta ca

dovad6 a realiz[rii de venituri declaratia unic6 Ei recipisa sau adeverin][ de venit de la

ANAF.

in cazul in care rata lunartr pentru imprumutul acordat este mai mare dec6t veniturile

reayzate lunar de cltre imprumutat, Comitetul de Credit va solicta imprumutatului un

coplltitor cu un venit mai mare decf,t nivelul ratei imprumutului. Acesta va fi parte in cadrul

contractului de imprumut, codebitorul va semna impreunii cu imprumutatul contractul de

imprumut qi graficul de rambursare a imprumutului.
Pot fi coplatitori: so[, so]ie, p6rinti, copii.
Documentele necesare coplatitorului:
- adeverinla de salariat cu salariul netrealizatin luna anterioarIimprumutului;
- ultimul fiuturaq semnat de angajator cu salariul realizatin luna anterioar6 solicitdrii imprumutului

gi/sau extrasul de cont bancar;
tmprumuturile sunt garantate qi cu fondul social.
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Retragerea din fondul social, in cazul in care membrul are imprumut in derulare se poate face numai

dacd suma soldului imprumutului plus dobdnda este mai micd dec6t fondul social. Se poate rctrage

Preqedinte,
Ec. Oncioiu Nicuqor

Secretar,

Prof. Constantinescu Mariana
Membrii Consiliului Direofi :

Ec. Miculescu Ilioara \UlJ

Pr. Matei Eugen Nicolae

I Cdlinescu Ion

Anexa la Procedura 6.2 din 14 ,06,2021

Din analiza imprumuturilor acordate in lunile ianuarie - mai 2021, s-au constatat urmatoarele
situalii:

1. se inregistreazd,o sc6dere a numdrului de lmprumuturi;
2. predomind imprumuturile la nivelul fondului social, neperformante;
3. sunt anumili membri ai CAR care au un fond social mic, insuficient pentru mSrimea

imprumutului solicitat, fac imprumut cu oonstituire de fond, ambii soli solicitd imprumut,
platesc dou6 sau trei rate, apoi solicitd amQnare sau nu mai plEtesc, (cazul Preda qi Savu - au
fost dali la executare);

4, La membrii nou-inscrigi care solicit6 imprumuturi cu constituire de fond se va avea in
vedere existenla a dou6 situafii:
4.I dacd membrul nou-inscris luqeazd,in domeniul bugetar: invdfdmdnt, administralie

public6, s6n6tate, ISU etc, qi solicit[ un imprumut POATE sd-l primeascd in luna in care
s-a inscris;

4.2 dacd membrul nou-insuis nu lucreazl in domeniul bugetar, POATE sI primeascE un
imprumut in luna in care s-a lnscris; NUMAI DAC.[ ARE TREI GIRANTI DIN
DOMENIUL BUGETAR (la imprumuturile mari).

Not[ - la toate imprumuturile cu refinanfare in sum[ de 60.000 - 70.000 lei este necesar ca cel
pufin DOI giranfi sI fie din domeniul bugetar.'

iupnuuurATu gI GIRANTTT voR Fr ANALIZATT $r lN rurclrE DE vENrruRrLE NETE
REALIZATE.


