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CERERE DE ÎMPRUMUT 

Nr. ___ din data de _________ 

Subsemnatul(a) ________________________________________________, domiciliat(ă) în ________________ 

str. ___________________________, nr. _____, bl. _____, scara _____, ap. _____, judetul________________, nr 

fișă ________ născut(ă) în localitatea ___________________________, județul (sectorul) ____________________, 

la data de _______________, fiul (fiica) lui  __________________ și al ________________________ , cod numeric 

personal ___________________________, posesor al B.I. (C.I) seria ___, nr. __________, eliberat(ă) de 

____________________ la data de ____________, angajat la ________________________________  tel serv. 

_______________, tel. acasă _______________, tel. mobil _______________ . 

I. Solicit următorul tip de împrumut: 

 Imprumutul ”Lejer”- 1.000 - 3.000 lei (1.000 lei fond social) 

 Imprumutul ”Rapid”- 4.500 lei (1.500 lei fond social) 

 Imprumutul ”Forte”- 6.000 lei (2.000 lei fond social) 

 Împrumutul ”Urgent”- 5.000 lei (1.650 lei fond social) 

 Perioada de rambursare : 

  Imprumut pe termen scurt : 1-12 luni.  

  Imprumut pe termen mediu : 12-24 luni. 

    Numărul de rate lunare : _____( __________________________ ) 

 

II. Bugetul familial (se completează cu informații reale, C.A.R având oricând dreptul de verifica datele oferite) 

Venituri X Cheltuieli X Cheltuieli X 

   Venit net solicitant    Întreținere/lemne, gaz etc.    Cumpărături în rate  

   Venit net soț/soție    Energie electrică     Taxe tv, cablu,  

   Alocații copii    Telefon fix/mobil/internet    Salubris, impozite, taxe  

   Alte surse (chirii, etc.)    Chirie sau rată locuință    Medicamente  

   Dobânzi bancare    Pensie alimentară    Combustibili auto  

Bani pe sent. judecăt.  Rețineri direct pe salariu    Cotizatii, contributii diverse  

Total venituri  

familie 

   Rate la C.A.R. sau la alte 

  institutii  financiare 

 Total cheltuieli  

familie 

 

 

III. Alte informații (se completează cu informații reale, C.A.R. având oricând dreptul de a verifica datele oferite) 

Întrebare Da/ Nu Valoare  Întrebare Da/Nu 
Sunteți proprietar de locuință ?   Aveți antecedente penale ?  

Sunteți proprietar de autovehicul ?   Ați fost sau sunteti urmărit in prezent    

pentru debite restante/datorii/amenzi ? 

 

Aveti datorii la intretinere/asociatie de locatari      

sau alte personae fizice/amenzi neplătite ? 

  Aveti conturi de economii sau încasare 

salarii dechise la bănci ? 

 

Aveți constituite garanții pentru alte  persoane ?   Sunteți membru al unei alte C.A.R. ?  

Aveți împrumuturi in derulare  la alte instituții 

financiare sau C.A.R ? Daca da treceti suma. 

  Sunteți girant pentru alte împrumuturi ?  
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   IV. Garanții 

 Giranți:  ___ 

 Bunuri material (ipotecă/ gaj) 

 Alte surse 

 

V. Subsemnatul _____________________________________ declar că cele de mai sus sunt adevărate, orice 

informație neadevărată constituie fals și uz de fals în declaratie și antrenează răspunderea penală potrivit 

Codului Penal. Mă angajez să furnizez toate informațiile și dovezile solicitate de C.A.R. pentru încheierea 

contractului de împrumut, care este titlu executoriu conform legii nr 122/ 1996, modificată și completată și imi 

exprim acordul cu verificarea de către C.A. R a realității celor declarate de mine în prezenta cerere.  

Data _____________________ Semnatura  __________________ 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

VI. Analiza cererii 

Sold F.S. existent la data cererii  Sold împrumuturi  

Fond social necesar pentru împrumut  Sold dobânzi de platit  

Total venituri solicitant  Total cheltuieli lunare  

Total garanții/ giranti  Total angajamente financiare  

TOTAL    TOTAL  

 

Observații 

Solicitantul a avut/ nu a avut penalizări. Dacă da, numărul  ______ , perioada ______________________ .  

Solicitantul respectă/ nu respectă termenele pe care și le-a asumat. 

 

Verificat contabil:  ___________________ 

VII. Rezultatul analizei cererii 

Se aproba suma de __________lei. (________________________). 

Condițiile :_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________________ . 

Se respinge suma de __________lei (_________________________) . 

Motivație _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ . 

Variante propuse __________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ . 

 

Semnăturile persoanelor care au analizat cererea : 

1. TOMA GHE. CATALIN - PREȘEDINTE _________________ 

2.  JIANU OANA ȘTEFANIA - DIRECTOR ECONOMIC ________________ 

3. _______________________________________ 

Data: __________________________________ 


