CAR "ProFamilia" - I.F.N. Galaţi

NORMELE FINANCIARE
Nr. 3 din data de 3 aprilie 2018

Cap I - Taxa de înscriere ( ROF art. 8.5 )
Activitatea de întrajutorare

Taxa de înscriere

Observaţii

1. Împrumuturi tradiţionale

0

Nu se mai fac înscrieri şi nici reînscrieri

2. Împrumuturi diversificate
- la înscriere
- la reînscriere

5 lei
10 lei

Cap. II - Constituirea fondului social ( ROF art. 25.2 )
Categoria de împrumuturi
1. Împrumuturi

tradiţionale

2. Împrumuturi diversificate

Contribuţia lunară
minima
maxima
2 lei

500 lei

Condiţii
Suma depusă pentru constituirea fondului social la acordarea
împrumutului poate fi diminuată până la limita minimă, pentru
cotizaţiile din lunile următoare acordării împrumutului.

2 lei
500 lei
Exceptie de la contributia maxima o vor avea acei membri care fac imprumut si trebuie sa aiba un fond social mai mare de 500 lei.

Cap. III. Constituirea fondului de deces si utilizarea acestuia ( ROF art. 28)
Nr.
crt.
1
2

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.

2.5.

Explicaţii
Cotizaţiile membrilor
Persoanele fizice care au calitatea de membru CAR
Ajutoarele nerambursabile acordate urmaşilor
Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor CAR care la data decesului aveau
o vechime neîntreruptă in CAR :
a. de până la 5 ani inclusiv
b. între 5 şi 10 ani inclusiv
c. peste 10 ani
Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor CAR care la data decesului aveau
calitatea de membru fondator
Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor CAR care la data decesului aveau
calitatea de membru reprezentant
Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor CAR care aveau la data
decesului, sau care au avut în alte perioade anterioare de activitate calitatea
de salariat, colaborator, membru al Consiliului Director sau al Comisiei de
cenzori
Ajutoarele acordate urmaşilor membrilor CAR care la data decesului erau
in categoria membrilor cu drepturi limitate şi aveau o vechime neîntreruptă
in CAR :
a. de până la 5 ani inclusiv
b. între 5 şi 10 ani inclusiv
c. peste 10 ani
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Suma

Condiţiile de acordare

3 lei lunar

1.500 lei
1.750 lei
2.000 lei
4.000 lei
2.000 lei

Nu se acordă ajutoare de
deces nerambursabile
urmaşilor membrilor CAR
care la data decesului se
aflau în categoria celor care
şi-au pierdut drepturile de
întrajutorare, conform ROF,
art. 11.3.5

3.000 lei

750 lei
875 lei
1.000 lei
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Cap. IV.

ÎMPRUMUTURI CURENTE

Împrumutul

0

1

1

2

Împrumut
diversificat pe
termen foarte scurt

Împrumut
tradițional pe
termen scurt și
mediu

Dobanda

Nr.
crt.

Termen

Limita

2

3

3

Suma maximă

Împrumut
în lei

Fond
social

Împrumut
în lei

4

5

6

7 zile

208%

100

de 6 ori

3.000

14 zile

156%

100

de 6 ori

3.000

21 zile

139%

100

de 6 ori

3.000

28 zile

130%

100

de 6 ori

3.000

1-12 luni

100
14%

2.000
de 6 ori

1-24 luni

2.000

5.000

1-18 luni

300

2.000

1-24 luni
Împrumut
diversificat pe
termen scurt şi
mediu

Suma
minimă

18%

1-42 luni

2.000

de 6 ori

5.000

5.000
10.000

1-60 luni

17%

10.001

de 7 ori

20.000

1-60 luni

16%

20.001

de 7 ori

30.000

1-60 luni

15%

30.001

de 7 ori

40.000

Nivelul
minim de
garanţie
7
Membrii CAR să
aibă o vechime
de min. 3 luni si
cu cotizaţia la zi;
Veniturile
împrumutatului să
fie mai mari decât
dublul
împrumutului

# Garanţii,
persoane fizice
cu venituri
permanente;
# Veniturile
titularului de
împrumut
împreună cu ale
garanţilor lui să
fie minimum
dublul ratei +
dobânda lunară;
# Pentru
împrumuturile
acordate pana in
limita a 110% din
fondul social,
garantarea
imprumuturilor nu
este obligatorie,
in functie de
aprecierea
salariatului CAR.

Competenţe de
aprobare a
cererii şi de
încheiere a
contractului de
împrumut

8

Condiții de
aplicare

9

Operator
ghișeu

Operator
ghișeu

Operator
ghișeu

Director
economic
Director
economic

”Pentru membrii CD,
ai Comisiei de
cenzori, salariaţii
CAR şi familiile
acestora, împrumutul
îl aprobă directorul
economic. #
Contractele de
împrumut se
semnează din partea
CAR de către
directorul economic
sau locţiitorul
acestuia. Pentru
sediul central locţiitor
se desemnează d-ra
Răpişcă Nicoleta, iar
pentru punctul de
lucru din str.Oţelarilor
nr. 32, d-na
Andrescu Cerasela.

Președinte
CAR
Președinte
CAR

4

Procentele de dobandă percepute la imprumuturile pe termen scurt şi mediu de la ambele activităţi, pentru membrii CAR care
nu au împrumuturi in derulare sau care vor să-l refinanţeze pe cel în derulare, cu ocazia aniversării zilei de naştere, sau într-un
termen de 20 zile calendaristice de la aceasta, vor fi cu 2 puncte procentuale mai mici decât cele practicate la împrumuturile
acordate membrilor CAR. Aceasta facilitate nu se cumuleaza cu facilitatile de la nr. crt.5.

5

Procentele de dobandă percepute la imprumuturile pe termen scurt şi mediu de la ambele activităţi, pentru membrii CAR cu
drepturi depline acordate în perioada sărbătorilor pascale (luna aprilie) şi a sărbătorilor de iarnă (lunile noiembrie şi decembrie)
sunt cu 2 puncte procentuale mai mici.

6

La împrumuturile pe termen scurt şi mediu de la ambele activităţi, acordate membrilor CAR cu vârsta de până la 35 de ani,
dobânzile sunt cu 3 puncte procentuale mai mici decât cele practicate la împrumuturile acordate membrilor CAR. Această
reducere nu se cumulează cu facilitatile de la nr. crt.5 si nr.crt.7.

7

La împrumuturile pe termen scurt şi mediu de la ambele activităţi, acordate membrilor CAR cu o vechime neîntreruptă de
minim 10 ani, dobânzile sunt cu 1 punct procentual mai mici decât cele practicate la împrumuturile acordate membrilor CAR.

8

Procentele de dobândă percepute la împrumuturile pe termen scurt şi mediu de la ambele activităţi, acordate membrilor care
la împrumuturile anterioare acordate pe termene scurt sau mediu, au avut una sau mai multe rate în stadiile 3-6 de restanţă, se
majorează cu două puncte procentuale faţă de cele practicate la împrumuturile acordate membrilor CAR.

9

Contractele de împrumut pentru toate categoriile de împrumuturi se consideră încheiate şi intră în vigoare din momentul
semnării lor pentru primirea sumei, de către titularul contractului de împrumut, în faţa casierului plătitor. Plata efectiva a
imprumutului se face de catre casier pe baza dispozitiei de plata vizata pentru control financiar preventiv de dir. economic sau
loctiitorul sau, atat pentru contractele incheiate la sediul central, cat si pentru cele incheiate la sucursala.

10

Pentru ratele nerestituite la timp de la toate opțiunile de împrumuturi se percep procente de dobânzi penalizatoare diferenţiate
pe stadiile de restanţă prevăzute prin ROF, aprobate la cap. V din prezentele Norme Financiare.

11

Dobanda practicata la imprumuturile pe termen scurt si mediu, de la ambele activitati, prin cumul cu facilitatile enumerate mai
sus, nu poate fi mai mica decat procentul din cota de excedent repartizata in anul anterior membrilor cu drepturi depline la
fondurile sociale medii anuale. (Exemplu: pentru anul 2018 sa nu depaseasca 5% la activitatea traditionala si 6% la activitatea
diversificata)
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Împrumuturi restante ( ROF art. 39)

Cap. V.

Asupra ratelor nerestituite până la data scadenței se aplică dobânzi penalizatoare cu procente
diferențiate pe stadii de restanță, după cum urmează:
Imprumuturile pe termen foarte scurt

1

Nr. crt.

Stadiul restanței

1
2

Dobânda aplicată
Dobânda penalizatoare
aplicată la soldul împrumutului
restant

Nr. de zile

Dobânda
curentă

Stadiul I

1-7 zile

din contract

0,58% pe zi

Stadiul II

8-14 zile

din contract

0,58% pe zi

3

Stadiul III

15-21 zile

din contract

0,58% pe zi

4

Stadiul IV

22-35 zile

din contract

0,58% pe zi

5

Stadiul V

36-42 zile

din contract

0,58% pe zi

6

Stadiul VI

Peste 42 zile

din contract

0,15 % pe zi

Imprumuturile pe termen scurt și mediu

2

Dobânda aplicată

Nr. crt.

Stadiul restanței

Nr. de zile

1

Stadiul I

1-30 zile

Dobânda
curentă
din contract

2

Stadiul II

31-60 zile

din contract

0,15 % pe zi

Dobânda penalizatoare
0,15 % pe zi

3

Stadiul III

61-110 zile

din contract

0,15 % pe zi

4

Stadiul IV

111-185 zile

din contract

0,15 % pe zi

5

Stadiul V

186-215 zile

din contract

0,15 % pe zi

6

Stadiul VI

Peste 215 zile

din contract

0,15 % pe zi

Cap. VI

Contribuții ale membrilor CAR

1. Restituirea fondurilor sociale (ROF art. 25.7)
Nr.
crt.

1.1

Contribuția
reținută din
suma cuvenită

Termenul de restituire
a)-în cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de restituire în următoarele cazuri:
-în cazul decesului membrului CAR;
-în cazul transferării fondului social de la titular la un alt membru al CAR „Profamilia”-IFN Galați: soț, soție,
-sumele contabilizate în contul de creditori în condițiile art. 25.7.4 din ROF, în cadrul termenului legal de
prescripție.
b)-după o perioadă de 180 zile de la data înregistrării cererii de retragere.

Fără nici un fel
de contribuție
din partea celui
în drept să ridice
fondul social

1.2

Într-un interval de până la 30 zile de la data înregistrării cererii de restituire a fondului social.

20%

1.3

Într-un interval cuprins între 31-90 zile de la data înregistrării cererii de restituire a fondului social.

15%

10%
1.4 Într-un interval cuprins între 91-180 zile de la data înregistrării cererii de restituire a fondului social.
Contribuțiile membrilor CAR nu se percep de la membrii fondatori, membrii reprezentanți, membrii Consiliului Director, ai Comisiei de
Cenzori, salariaților și colaboratorilor CAR „Profamilia-IFN” Galați.
Contribuția consemnată la pct. 1.2 de mai sus se percepe și din suma fondului social folosită pentru compensarea imprumuturilor
restante, cu excepția membrului CAR decedat.

2. Constituirea rezervei de risc (ROF art. 23.2)
Nr.
crt.
2.1
2.2
2.3

Contribuția reținută din
împrumutul acordat

Felul împrumutului acordat

Împrumuturi pe termen scurt
2%
Împrumuturi pe termen mediu
2%
Împrumuturi pe termen lung
2%
Sunt exceptați de la plata acestei contribuții: membrii fondatori; membrii reprezentanți; membrii Consiliului Director și ai
Comisiei de Cenzori; salariații și colaboratorii „CAR Profamilia-IFN” Galați.

3. Reeșalonarea împrumuturilor în derulare, la ambele activităţi de împrumuturi (ROF art.
37.8)
Nr.
crt.
3.1
3.2

Contribuții pentru servicii la Competența de
cerere
aprobare
1%
Directorul ec.

Împrumuturile în derulare
Prima şi a doua reeșalonare

Împrumuturile în derulare pot fi reeșalonate în următoarele condiții:
- dobânzile calculate la zi să fie încasate;
- noile termene acordate la fiecare din cele două reeşalonări să nu depăşească numărul total de rate pentru care s-a
acordat imprumutul iniţial.
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Cap. VII.

Stimulente acordate membrilor CAR

Pentru atragerea de noi membri C.A.R. recomandaţi de ceilalţi membri C.A.R. cu drepturi depline, în conformitate cu art.
1.1 pentru primii 3 membri atraşi, câte 20 lei de fiecare membru;
1.2 pentru următorii 3 membri atraşi, câte 30 lei de fiecare membru;
1.3 începând cu al şaptelea membru atras, câte 40 lei de fiecare membru.
Stimulente acordate personalului salariat, obștesc și colaboratorilor casei cu ocazia unor zile festive stabilite prin
legislația în vigoare:
2.1 condițiile de acordare sunt stabilite prin ROF la art. 24.4.
2.2 zilele pentru care se acordă stimulente sunt Adormirea Maicii Domnului la 15 august şi 1 Decembrie.
2.3 suma individuală acordată nu poate depăși limita de 400 lei.

1.

2.

Cap. VIII - Ajutoare sociale acordate membrilor CAR
Nr crt.

1.

2.

3.

Eveniment

Căsătorie

Naşterea unui copil

Şomaj

Suma

Competenţa
privind
verificarea
si
aprobarea

Condiţii de aplicare

700

Se face la solicitarea scrisă a membrului CAR, în baza certificatului de căsătorie,
în maxim 180 zile de la căsătorie. Ambii soţi trebuie să fie membri ai CAR
ProFamilia. Unul din soţi să aibă o vechime neîntreruptă de minim 1 an la CAR.
După acordarea ajutorului, soţii nu îşi pot retrage fondul social timp de 1 an.
Ajutorul se acordă o singură dată şi doar unuia din soţi. Înainte de acordare, din
suma respectivă se reţin eventualele restanţe la cotizaţii şi împrumuturi.

400

Viza de
Se face la solicitarea scrisă a membrului CAR, în baza certificatului de naştere a
control
copilului, în maxim 180 zile de la data naşterii. Ambii părinţi trebuie să fie membri
financiar
ai CAR ProFamilia. Unul din părinţi să aibă o vechime neîntreruptă de minim 1
preventiv şi an ca membru CAR. După acordarea ajutorului, părinţii nu îşi pot retrage fondul
aprobarea
social timp de 1 an. Ajutorul se acordă doar unuia din părinţi. Înainte de
dată de
acordare, din suma respectivă se reţin eventualele restanţe la cotizaţii şi
directorul
împrumuturi.
economic

500

Se face la solicitarea scrisă a membrului CAR, în baza actelor doveditoare de la
AJOFM, în maxim 180 zile de la intrarea în şomaj. Membrul respectiv trebuie să
aibă o vechime neîntreruptă de minimum 1 an ca membru CAR. Ajutorul se
acordă o singură dată pentru un membru CAR. După acordarea ajutorului,
membrul CAR nu îşi poate retrage fondul din CAR timp de un an. Înainte de
acordare, din suma respectivă se reţin eventualele restanţe la cotizaţii şi
împrumuturi.

Nota: In cazul in care membrii CAR, beneficiari ai ajutoarelor sociale de mai sus, doresc sa se retraga inainte de implinirea unui an de
la data acordarii ajutorului, li se va retine din fondul social contravaloarea ajutorului primit.

Prezentele Norme Financiare se aplică începând cu data de 11 aprilie 2018 şi înlocuiesc Normele
Financiare nr. 2 din 8 februarie 2018.

Consiliul Director
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