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1.Toate cererile vor fi depuse la registratură până în 10 ale lunii curente. Până în data de 14 ale fiecărei luni cererile
vor fi analizate şi aprobate, în prezenţa tuturor membrilor Consiliului Director.
2.Cererea se respinge şi se restituie solicitantului dacă nu are înscrise toate datele cerute din formular sau datele sunt
completate greşit. Data la care se înregistrează primirea cereri este în ziua când acesta a fost depusă cu toate datele completate
corect .
3. Nici o cerere de împrumut, refinanţare sau retragere, nu va fi onorată în afara acestor date. În cazuri cu totul
excepţionale (deces, boală, căsătorie, botezuri, procurare de medicamente scumpe, operaţii complicate) pe bază de cerere
individuală însoţită de acte doveditoare, Consiliul Director va analiza şi aproba fiecare caz în parte.
4. Împrumuturile se vor acorda numai în limita fondului social şi în ordinea cronologică a înregistrărilor din registrul
de evidenţă a cererilor CAR. Cererile de retragere vor fi tratate în acelaşi regim.
5. Se acordă refinanţarea împrumutului. Aceasta se face o data pe an ( la 12 luni de la acordarea împrumutului).
6. Nu se admite compensarea împrumutului ( inclusiv dobânda aferentă împrumutului) cu fondul social, decât în cazul
retragerii din CAR. Retragerea se va aproba numai în momentul lichidării datoriei (împrumutul + dobânda).
7. Aportul la fondul social, minim este de 20 lei / lună.
Taxa de înscriere este de 10 lei, pentru cei care doresc să devină membrii CAR.
8. Împrumutul acordat va fi de maxim 5 ori valoarea fondului social.
Persoanele care doresc un împrumut şi nu au fond suficient pentru suma solicitata X 5, pot să-şi completeze fondul
social până la suma necesară pentru obţinerea împrumutului, prin depunere în numerar la d-na Felecan Marcela (casiera CAR).
După completarea fondului social, cererea de împrumut îşi va urma cursul normal. Acestor persoane, care îşi completează în
acest fel fondul social, acesta (fondul social astfel constituit) nu va fi restituit (parţial sau integral) decât după un minim
de 1 an de la terminarea restituirii împrumutului.
Angajații care nu sunt membrii CAR, dar doresc un împrumut, îşi pot constitui fondul necesar, prin reţinerea din
împrumutul acordat. Fondul social astfel constituit nu va fi restituit (parţial sau integral) decât după minim 1 an de la
terminarea restituitii împrumutului.
9. Obligatoriu giranţi trebuie să fie angajaţi la unitatea unde este angajat şi solicitantul împrumutului.
10. Recuperarea ratelor se face prin înţelegere între solicitant şi CAR UTCN, în momentul aprobării împrumutului
dar nu mai mult de 5 ani.
11. Amânarea ratelor se poate face numai o singură dată pe perioada împrumutului pe bază de cerere scrisă,
având ca urmare recalcularea dobânzii.
12. La acordarea împrumutului C.A.R., contabila C.A.R. va înmâna beneficiarului de împrumut situaţia cu eşalonarea
ratelor.
13., După aprobarea cereri de împrumut de către Consiliul Director, giranţii trebuie să semneze în faţa
contabilului CAR Contractul de împrumut şi vor plăti în mod solitar debitele restante din împrumuturi, în cazul
insolvabilităţii titularului sau în caz de rea voinţă a titularului cererii de împrumut.
14.Contractul de împrumut este titlu executoriu conform legii.
15. Dobânda la împrumut este de 8 % pe sold şi se reţine automat, odată cu rata lunară.
16. Persoanelor care îşi depun cerere de retragere din C.A.R., li se sistează reţinerea aportului la fondul social, în
momentul depunerii cererii de retragere.
17. Toate încasările şi plăţile se vor face pe bază de dispoziţie de plată însoţite de documente justificative, aprobate
de Consiliul Director.
18. Persoanele care sunt membrii C.A.R.-U.T.C.N., dar sunt pensionari au obligaţia de a depune lunar aportul la
fondul social la caseria C.A.R.-ului, în caz contrar, nu li se va acordă împrumutul solicitat.
19. Membrii CAR care şi-au depus cerere de retrager din diverse motive, dar ulterior doresc reînscrierea în CAR
trebuie să aştepte 6 luni de la depunerea cererii de retragere.
20. Se acordă restituirea parțială a fondului social, doar ceea ce depașeste plafonul de 2.500 lei.
21. Ne puteţi scrie pe adresa de E-mail: car@mail.utcluj.ro.

