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FONDUL MONETAR SINDICAL 
 
CONTRACT DE ÎMPRUMUT 
Nr.___________/__________________ 
 
 
         I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 
          
SINDICATUL LIBER TERAPIA( prin  FMS), cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr 10,  
înregistrat în Dosar nr.14/PJ/1990/31 ianuarie la nr. 7/1990, având contul 
RO93.BUCU.1021.2138.1109.1.RON la Alpha Bank Romania,, cod fiscal nr.6264702, în 
calitate de ÎMPRUMUTĂTOR, pe de o parte 
 
Şi…………………………………………………………………………………………… 
 
Subsemnatul(a)______________________________________________, cu domiciliul în 
localitatea___________________, str.____________________, nr.___, bl._____, 
sc._____,  ap.____, jud._________,  identificat cu B.I./C.I.  seria.____, nr.___________, 
eliberat/eliberată de Politia________________, la data de 
________________________, CNP:________________________ în calitate de 
ÎMPRUMUTAT, pe de altă parte, 
 
 a intervenit prezentul Contract de împrumut ,conform art. 2-alin 3 din Legea 122/1996 
republicata, în condițiile Regulamentului FMS ,  precizate mai jos: 
           
 
          II. OBIECTUL CONTRACTULUI si CONDITII DE RAMBURSARE 
           
Art. 1. Se  plătește IMPRUMUTATULUI   suma de___________________  lei, conform 
Cererii de împrumut anexata, nr……../…………………., aprobata de  Consiliul Sindical . 
 
Art. 2. Suma împrumutată  este rambursabila in _______rate lunare a cite ________ lei  
,  ce se achita începând cu a doua luna, după data acordării acesteia,(………………………)  
 
Art. 3.Dobinda la suma  împrumutată  este de:  a). – 4 %/an  …………………….  lei,  
 
                                                                                     b).  - 10% an ………………………..lei 
 Art. 4. Dobânda  se retine: 
 
a) integral in prima luna după acordarea împrumutului. 

 
b)In 2 rate lunare – situație in care se mai adaugă 1 luna la perioada de rambursare si se 
recalculează dobânda corespunzător  :1……….                                    2..                  . 
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          III. OBLIGAŢII , DREPTURI si RASPUNDERE CONTRACTUALA 
           
 
Art. 5.   Împrumutătorul nu va putea cere restituirea împrumutului înainte de termenul 
stabilit de părți în prezentul contract. 
 
Art. 6.  Împrumutatul va restitui împrumutul si dobânda aferenta, la termenele 
convenite în prezentul contract si este de acord cu reținerea din salariu a sumelor 
respective si virarea acestora in contul Sindicatului Liber „TERAPIA”. 
 
Art.7. În cazul imposibilității  reținerii  din salariu a ratelor  la scadență, împrumutatul  
poate solicita Consiliului sindical  o perioada de gratie, situație in care se va prelungi 
corespunzător termenul de rambursare si se va recalcula dobânda . 
 
Art. 8.  Împrumutatul poate restitui suma şi înainte de termenul de rambursare a 
acesteia, pe baza unei Cereri  aprobata de Consiliul Sindical. 
 
 Art.9.  Împrumutul poate fi refinanțat la cerere  înainte de restituirea integrala. 
 
Art. 10. La plecarea din companie împrumutatul este de acord  sa ramburseze integral, 
ratele neachitate ,prin reținere din drepturile salariale cuvenite la lichidare, sau prin 
depunere cash la casieria sindicatului. 
 
Art.11. Împrumutatul  va garanta restituirea împrumutului prin  Angajamentul unui 
girant pentru un împrumut de pină la 10.000 lei si doi giranți  pentru sume mai mari. 
 Giranții( fidejusorii) trebuie sa fie salariați ai SC TERAPIA SA 
          
 
 
          IV. EXECUTAREA SILITĂ  A CONTRACTULUI 
           
Art. 12. În caz de nerambursare a împrumutului luat de către ÎMPRUMUTAT si suma nu 
poate fi recuperata integral sau in parte, prin executare silita asupra veniturilor  salariale 
ale IMPRUMUTATULUI, executarea prezentului contract se va face de  către 
ÎMPRUMUTĂTOR şi asupra fidejusorului (girantul), potrivit art.2293 si 2300 din Noul Cod 
civil, conform Adeverinței - Angajament (Anexa nr.2). 
           
 
          V. FORŢA MAJORĂ 
           
Art.13. Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării 
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin 
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forță majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor,  imprevizibil şi 
insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care  împiedică părţile să-și 
execute obligațiile asumate in termenul stabilit. 
           
 
          VI. LITIGII 
           
Art. 14. Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract se va soluționa pe 
cale amiabila intre părți .Daca nu se realizează soluționarea amiabila, se va apela la 
instanțele judecătorești competente. 
                     
 Prezentul contract s-a încheiat la data de________________, în 2 exemplare, câte un 
exemplar pentru fiecare parte contractantă, data la care împrumutatul a primit suma 
solicitata. 
            
 
 
            
     ÎMPRUMUTĂTOR,                                                                                  ÎMPRUMUTAT,   
  SINDICATUL LIBER TERAPIA( prin FMS)  
          PRESEDINTE 
       Sasmiresan Rodica       ______________ 
   


