
 

CERERE DE INSCRIERE nr. __________ din data de ______________ 

 

Subsemnatul(a) ______________________  domicilat in ___________________________, legitimat cu C.I. 
seria  _____ nr. ___________, eliberat de ___________________ la data de _____________, CNP 
__________________, având funcţia de _______________ la ________________________, şi un venit lunar de 
_________ lei, vă rog a mă înscrie ca membru al C.A.R. Profamilia – I.F.N. Galaţi. Am luat la cunoştinţă de Statutul 
Casei, de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare şi de Normele Financiare. Mă oblig să respect prevederile 
acestora, hotărârile Conferinţei C.A.R. şi ale Consiliului Director, să contribui la întărirea C.A.R. şi să anunţ orice 
schimbare privind locul de muncă sau domiciliul. De asemenea am luat la cunoştinţă că: 

- Taxa de înscriere este de 5 lei; 
- Taxa de reînscriere este de 10 lei. 
- Pentru retragerea fondului social se percep următoarele comisioane: 

- 20% din fondul social pentru retragerea în termen de 30 zile de la data depunerii cererii de retragere; 
- 15% din fondul social pentru retragerea într-un interval cuprins între 31-90 zile de la data cererii; 
- 10% din fondul social pentru retragerea într-un interval cuprins între 91-180 zile de la data cererii; 
- Fără commission după 180 zile de la data depunerii cererii de retragere. 

Mă oblig să cotizez lunar la fondul social şi la fondul de deces sau prin plăţi anticipate la aceste fonduri. 
Fondul social nu se restituie decât la retragerea membrului de la forma la care este înscris. 
Este interzisă compensarea fondului social cu împrumutul în derulare sau o parte din acesta cu excepţia 

cazului în care membrul CAR se retrage de la forma de împrumut respectivă. Dacă membrul CAR este girant la alt 
membru care este restanţier nu îi este permisă retragerea fondului. 

In cazul în care se efectuează compensarea fondului social cu împrumutul se percepe comisionul de 
retragere de 20% calculat la valoarea integral a fondului social. Fondul de deces NU SE RESTITUIE. 

 

Data _____________                                                      Am primit un exemplar, 

                                                                                               Semnătura_______________________ 
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