CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR
Cod fiscal: 5529305
Adresa: Str.Theodor Aman, Nr. 17, Târgu-Jiu,
REGULAMENT
PENTRU ACORDAREA IMPRUMUTURILOR
Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Tg-Jiu, acordă
împrumuturi membrilor săi în baza art. 2, lit. a si art. 20 pct. 1 si 2 din
Statut.
Varsta maxima pana la care un membru CARP Tg-Jiu poate
solicita un imprumut este de 86 ani impliniti, la data depunerii cererii
de imprumut. Peste aceasta varsta poate solicita un imprumut doar in
limita fondului depus.
Plafoanele maxime pentru acordarea împrumuturilor sunt de:
 9.000 lei în sistemul de trei ori fondul;
 15.000 lei în sistemul de două ori fondul, aceasta venind în
avantajul membrilor care au un fond mai mare.
Împrumuturile se acordă cu giranţi pensionari cu pensie de stat şi
pensii militare astfel:
 pentru împrumuturi de pana la 3.000 lei………………un girant;
 pentru împrumuturi de la 3.001 lei la 6.000 lei………doi
giranţi;
 pentru împrumuturi de peste 6.000 lei ……………….trei
giranţi;
 pentru împrumuturile dublu fondului numărul girantilor se
stabileşte in funcţie de suma cerută şi neacoperită de fond, in
condiţiile de acordare stabilite mai sus;
 pentru împrumuturile în limita fondului de cotizatie – nu se
solicită giranţi.
Nu se admit ca giranţi: pensionarii cu pensie de urmaş (tutore), cu
indemnizaţii pe legi speciale, cu indemnizaţii de handicap şi cu indemnizaţii
de veteran de război, deoarece pe aceste categorii de drepturi nu se pot
înfiinţa popriri.
Varsta maxima a girantilor este de 81 ani impliniti la data
depunerii cererii de imprumut.
În cazul în care sunt trei giranţi, un girant poate fi şi salariat în sistem
public sau unitati în care statul este acţionar majoritar, situaţie în care va
trebui să prezinte adeverinţă tip C.A.R.P., cu ştampilă reprezentativă a
unităţii. Se admite ca al treilea girant să fie salariat la o societate comercială
numai după verificarea stării financiare pe site-ul Ministerului de Finanţe.
Pensionarii nu pot gira mai mult de trei persoane ce solicită
împrumuturi.

Dobânzile percepute la acordarea împrumuturilor sunt
următoarele:
 6% pe an pentru împrumuturi acordate în sistemul de trei ori
fondul;
 5% pe an pentru împrumuturi acordate în sistemul de două ori
fondul;
 2% pe an pentru împrumuturi acordate în limita fondului;
 10% pe an pentru împrumuturi restante, neachitate în perioada
stabilită prin contract.
Pentru împrumuturile în limita fondului, dobânda restantă este tot 2%
pe an.
. Calcularea dobânzii lunare datorate se efectueaza astfel:
a) Când împrumutul se întinde pe o perioadă mai mică de 12
luni :

Dobânda datorata = Valoare împrumut x Rata anuală
dobânzii (%)/nr.luni din an*nr.luni termen de acordare împrumut;
b) Când împrumutul se întinde pe o perioadă mai mare de 12
luni (24 si 36 luni ) :
Dobânda datorată = Valoare împrumut x Rata anuală dobândă (%) = suma
pentru primul an de acordare ;
Dobânda datorată pentru urmatorii doi ani = Sold împrumut rămas de
achitat după primele 12 luni, respective 24 luni x rata anuala dobânzii (%) /
nr.luni pe an x nr.luni termen de acordare rămas de achitat din al doilea sau
al treilea an = suma pentru urmatorul an de acordare ( al doilea sau al
treilea);
Dobânda totală calculată la valoarea integrală a împrumutului acordat =
suma tuturor dobânzilor anuale calculate.
Dobânda astfel calculată se reține anticipat la acordarea
împrumutului.
Împrumuturile se acorda si se restituie în rate lunare de la 3 la 36
rate – numărul de rate se stabileşte împreună cu solicitantul la depunerea
actelor pentru împrumut (cerere şi contracte).
Împrumuturile de până la 500 lei şi în limita fondului, pot fi
solicitate de la 3 rate la 24 rate, in functie de valoarea fondului.
Imprumuturile de trei ori fondul si dublu fondului, pot fi
solicitate de la 6 rate la 24 rate, in functie de cererea solicitantului de
imprumut, inclusiv cu conditia nerespectarii incadrarii ratei lunare la
nivelul a 1/3 din cuantumul pensiei sau a veniturilor.

Valoarea ratei lunare nu poate depăşi 1/3 din cuantumul veniturilor
solicitantului.
Cuantumul imprumutului se stabileste inmultind 1/3 din
valoarea pensiei/veniturillor cu numarul de rate solicitat. Rata lunara
stabilita poate fi mai mica cu pana la 20 lei, decat 1/3 din valoarea
pensiei sau veniturilor
În cazul în care soţul/soţia solicitantului are venituri, acestea se
cumulează cu veniturile solicitantului, tinându-se cont dacă acesta din urmă
mai are împrumut, luându-se în calcul suma ce o mai are de achitat până la
finalizarea împrumutului.
Împrumuturile mici de până la 3.000 lei şi în limita fondului de
cotizaţie se acordă zilnic cu aprobarea preşedintelui sau în lipsa acestuia cu
aprobarea administratorului – secretar.
Împrumuturile ce depăşesc cuantumul aprobărilor zilnice se acordă
cu aprobarea Consililui Director în şedinţele decadale.
Imprumuturile se acordă membrilor CARP Tg-Jiu în următoarele
condiţii:
 vechime de cel putin treizeci zile calendaristice ca membru al
CARP, la data depunerii cererii pentru imprumut;
 cotizaţiile şi contributiile să fie plătite la zi, sau să se reţină din
împrumutul solicitat;
 fondul necesar pentru imprumutul solicitat, trebuie sa fie de
1/3 din suma solicitată. Fondul poate să fie şi de cel puţin
jumatate din fondul necesar,diferenţa urmând a se reţine din
împrumutul solicitat;
 împrumutul anterior să fie achitat integral; în cazul în care nu a
expirat termenul de plată pentru împrumutul în derulare, se
poate aproba prin refinanţare un nou împrumut, in acelasi
cuantum, cu condiţia ca să fie achitat jumatate din împrumutul
în curs, la data
depunerii cererii pentru noul imprumut.
Nu se pot face mai mult de trei refinantari succesive.
Pentru obţinerea unui împrumut sunt necesare următoarele
documente:
 carnetul de membru;
 cerere tip completată si semnată de către titular;
 contract tip completat si semnat de catre titular si giranti (in
doua exemplare), cu mentiunea ca titularul de imprumut isi
asuma raspunderea pentru autenticitatea semnaturilor
girantilor din contract, sub sanctiunea Codului Penal privind
falsul in declaratii;

 copie xerox si original dupa actul de identitate ( buletine /carti
de identitate) precum si dupa cuponul de pensie, pentru titular,
iar pentru giranti copie dupa actele de identitate (buletine /carti
de identitate) si cupoanele de pensie atat copii cat si originale,
pentru confirmare;
 cupoanele de pensie(originale si copie xerox) pentru titular si
giranţi, sa nu fie mai vechi de trei luni. Mentionam ca pentru
giranţi valoarea pensiei (fără sume fixe, indemnizaţii sau legi
speciale) trebuie să fie de peste 700 lei pentru împrumuturile
până la 9.000 lei, iar pentru imprtumuturile de peste 9.000 lei
valoarea pensiei girantilor sa fie peste 1.000 lei.
 Solicitantii de imprumut cu indemnizatii pentru handicap,
vor depune la dosar copie dupa decizia de incadrare in
grad de handicap.
Pentru giranti nu se admit cupoane ce au reţineri din cuantumul
pensiei.
Cererile de imprumut pentru sedintele decadale, se depun cu cel
putin doua zile inainte de data cand are loc sedinta Consililui Director.
Membrii C.A.R.P. Tg-Jiu ale căror drepturi sunt până la nivelul
pensiei minime, sau nu au venituri, pot solicita imprumuturi de pana la
3000 lei, sau la nivelul imprumutului avut anterior, daca l-a platit in
termen. In acest caz, girantii trebuie sa aiba o pensie de peste 1000 lei.
Toti solicitanţii de împrumuturi, care nu se încadreaza în criteriile
stabilite, dar s-au încadrat în termenul de plată al împrumutului anterior, pot
beneficia de un nou împrumut, până la valoarea imprumutului cerut anterior
cu aprobarea Consiliului Director.
Împrumuturile aprobate se ridică astfel:
 de titular pe bază de buletin sau carte de identitate, la data
planificată;
 de altă persoană desemnată de titular în baza unei procure
notariale;
 cu mandat postal, la cererea titularului de împrumut (cu
reţinerea taxelor postale de la beneficiarul sumei);
 prin virament, la cererea titularului de împrumut (cu
reţinerea comisioanelor bancare, de la beneficiarul sumei);
În caz de nerespectare a termenului de plată a ratelor, contractele de
împrumut sunt titluri executorii pentru a infiinţa poprire pe pensia
debitorului sau pe veniturile girantilor pînă la acoperirea sumelor datorate
din împrumutul restant şi dobânzile aferente pentru intârziere.
Dobânda de întarziere se va actualiza la momentul stingerii definitive
a debitului.

Cererile solicitantilor de noi imprumuturi, ale membrilor CARP TgJiu, care au o intarziere mai mare de 3 luni de la termenul scadent la plata
imprumutului anterior, se vor supune aprobarii in sedintele decadale ale
Consiliului Director.
La expirarea termenului de rambursare al imprumutului, din
contract,se poate face compensarea imprumutului restant, din fondul de
cotizatie, in suma de pana la 80% din valoarea fondului de cotizatie.
La expirarea termenului din contract se vor soma atat titularul, cât si
giranţii
(exceptie fac membrii CARP Tg-Jiu care au depus angajamente de
plata).
Pentru împrumuturile acordate şi neachitate în termen executarea
silita se va face astfel:
 în primul rând titularului de împrumut cu suma restantă rămasă
de achitat la care se adaugă dobânda penalizatoare pentru
întarziare;
 în al doilea rand, giranţilor pentru suma restantă rămasă de
achitat la care se adaugă dobânzile penalizatoare, conform
contractului de împrumut semnat.
Înfiintarea de popriri se va face prin adrese însoţite de o copie după
contractul de împrumut către Casa Judeţeană de Pensii Gorj si executorul
judecatoresc inştiinţându-se de măsura luată, atat imprumutatul cat si girantii.
Împrumuturile neachitate nu sunt transmisibile unei alte persoane.
Prezentul regulament intră în vigoare cu data de 02 octombrie 2018.
PRESEDINTE,
Ec. Safta Gabriel Constantin Ion
Consiliul Director :
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