
Nr.______________ din data de. _____________

CERERE DE ÎNSCRIERE

SE APROBĂ

Consiliul director

Preşedinte

C.A.R. ULPIA

11153123Cod fiscal:

 
 Subsemnat(ul/a) _______________________________, domiciliat(ă) în ____________________, str.
________________, nr. ___, bl.___, sc. ___, et.___, ap.___, județ (sector) __________________, C.N.P.
_______________________, având B.I./C.I. Seria ____, nr. ___________, angajat la ____________________,
în funcția de __________________, tel. _______________, e-mail__________________________, în calitate
părinte/bunic/tutore(altele) _________________, prin prezenta solicit înscrierea în rândul membrilor C.A.R. - 
secția „Viitorul” a minorului ________________________________, domiciliat(ă) în ____________________,
str._____________________, nr. ___, bl.___, sc. ____, et. ___, ap. ___, județ (sector)
______________________, C.N.P. _______________________.
 
REPREZENTATI  LEGALI:
 
Părinte/tutore/curator ____________________________, domiciliat(ă) în ___________________,
str.__________________, nr. ___, bl.___, sc. ____, et.___, ap.___, județ (sector) ______________________,
C.N.P. _______________________, având B.I./C.I. Seria ____, nr. __________, angajat la
___________________________, în funcția de _______________________, tel. __________________.
 
Părinte/tutore/curator ____________________________, domiciliat(ă) în ___________________,
str.__________________, nr. ___, bl.___, sc. ____, et.___, ap.___, județ (sector) ______________________,
C.N.P. _______________________, având B.I./C.I. Seria ____, nr. __________, angajat la
___________________________, în funcția de _______________________, tel. __________________.
 
 Anexăm prezentei, în copie:   - certificat naștere minor, act de identitate, unde este cazul;
                - acte de identitate solicitant, reprezentanți legali.
                           - altele _________________________________________.
 Subsemnat(ul/a) solicitant împreună cu reprezentanții legali ai minorului _________________________ ne
obligăm să ne conformăm tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor Regulamentului privind crearea secțiilor
C.A.R. destinate membrilor minori și a Fondului social ”Viitorul” și legislației aplicabile, de care am luat
cunoștință în prealabil și le-am acceptat.
 Subsemnatul(ul/a) solicitant sunt de acord să depun următoarele sume:
  Aport unic inițial ___________ lei;
Fond social lunar ___________ lei;
Contribuția lunară la constituirea fondului pentru Acțiuni sociale de ____ lei. 
 
 Data ___________ Solicitant __________________________________________
       (numele în clar și semnătura)
           Data ___________ Reprezentant Legal  __________________________________          (numele în clar și
semnătura)
Data ___________ Reprezentant Legal  __________________________________          (numele în clar și semnătura)
 
 
S-a încasat suma de __________ lei, reprezentând _______ lei aport unic inițial, ________ lei fond social lunar
și contribuția lunară la constituirea fondului pentru acțiuni sociale _______ lei, cu chitanța nr.
________/____________, și a fost deschisă fișa cu numărul _________/____________.
 
 
Reprezentant C.A.R.  _____________________   Semnătura ____________     Data____________



 
Extras din REGULAMENT PRIVIND CREAREA SECȚIILOR C.A.R. DESTINATE MEMBRILOR MINORI ȘI A

FONDULUI SOCIAL VIITORUL

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE MEMBRILOR MINORI

Membrii minori vor avea următoarele drepturi:
- Să primească anual bonificaţii la sumele depuse pe numele lor în fondul social;
- Să le fie recunoscută vechimea ca membri în momentul trecerii în rândul membrilor activi ai casei;
- Să poată retrage acest fond la împlinirea vârstei legale a majoratului sau în alte situaţii speciale prevăzute de lege și
de prezentul regulament;
- Depunerile în acest fond vor  fi protejate împotriva inflaţiei prin bonificarea unei dobânzi anuale aprobate de
conferința membrilor;
- Membri minori care obțin rezultate excepționale la învățătură, concretizate în obținerea locului I pe şcoală sau prin
obținerea de premii la olimpiadele școlare organizate la nivel judeţean, naţional sau internaţional vor putea fi premiați
în bani sau obiecte, potrivit hotărârii adoptate de Consiliul director al C.A.R. în acest sens.
- Membri minori se pot bucura de toate drepturile cuvenite membrilor dar nu au
 dreptul de a participa la adoptarea deciziilor în cadrul  C.A.R., de a alege sau de a fi aleși în organele de conducere
sau de control ale casei de ajutor reciproc;
- Membri minori nu pot beneficia de împrumuturi de la C.A.R.
- Membri minori căsătoriți sau cei care au împlinit vârsta de 16 ani și sunt salariați, au regimul comun al membrilor
C.A.R. activi bucurându-se de toate drepturile prevăzute în statut.
 
 Membrii minori vor avea următoarele obligaţii:
- Să solicite în scris trecerea în rândul membrilor activi atunci când
 îndeplinește condițiile statutare și legale, moment la care li se va aduce la cunoștință noile drepturi și obligații
statutare;
- Să respecte prevederile statutului casei de ajutor reciproc și ale prezentului Regulament.

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII ALE PĂRINŢILOR, BUNICILOR SAU TUTORILOR MEMBRILOR MINORI

Drepturi ale părinţilor, bunicilor sau tutorilor:
- Să poată solicita înscrierea copiilor sau nepoţilor lor ca membri minori ai CAR;
- Să poată cesiona parţial fondul său social  membrului minor;
- Să poată constitui fonduri sociale pentru unul sau mai mulţi copii minori în aceleaşi condiţii;
- Să primească la cerere (o dată pe an) o situaţie a depunerii în acest fond care să reflecte suma acumulată precum
şi bonificaţia anuală;
- Din motive  întemeiate, să renunţe la constituirea fondului social, acesta fiind în continuare bonificat în funcție de
situațiile financiare ale CAR, la nivelul mediu aprobat de Conferința membrilor;
- Să beneficieze de ajutor de deces, în cazul decesului membrului minor, în baza regulamentului special întocmit în
acest sens.
 
Obligaţii ale părinţilor, bunicilor sau tutorilor:
- Să contribuie  la constituirea fondului social pentru membrul minor;
- Să informeze CAR despre orice modificare în ceea ce-i  priveşte, precum și a membrului minor pentru care s-a
constituit fondul social (modificarea  numelui, a domiciliului sau a situaţiei civile sau socioprofesionale);
- Să constituie lunar şi contribuţia stabilită de conferința membrilor  la fondul pentru acțiuni sociale  pe numele
membrului minor, fond destinat acordării unor premii în bani sau în obiecte membrilor minori.

RETRAGEREA DIN RÂNDUL MEMBRILOR

- Sumele depuse pe numele unui membru minor nu vor putea fi restituite decât titularilor la împlinirea vârstei legale
sau cu aprobarea Consiliului director în cazuri deosebite: accidente sau boli foarte grave și cu regim de urgență,
plecarea definitivă din țară, alte motive întemeiate.
- Cererea de retragere va fi semnată de ambii părinți, precum și de solicitantul cererii, în cazul în care este altă
persoană decât reprezentanții legali (părinți/tutori/) ai minorului. Anexa 2.



- Cererile de retragere formulate vor fi aprobate în prima şedinţă a Consiliului director, iar fondul social i se restituie
persoanei desemnate în baza unei programări, în termen de cel mult 12 luni de la formularea cererii.
- În conformitate cu art. 15 din Regulamentul privind crearea secțiilor/grupelor de membri minori, C.A.R. poate percepe
un comision al cărui nivel va fi aprobat de Consiliul director, în funcție de vechimea fondului social deținut de membrul
minor.
 Prin constituirea Fondului social Viitorul, persoana care constituie fondul în beneficiul MINORULUI și reprezentanții
legali (părinți/tutore) sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor din
Regulament și legislației aplicabile, de care au luat în prealabil cunoștință și le-au acceptat.  
Regulamentul privind crearea secțiilor/grupelor de membri minori și de funcționare a Fondului social ”Viitorul”  se va 
pune la dispoziţia fiecărui solicitant atât la sediul C.A.R., cât și contra cost, sub formă de broșură.
 C.A.R. îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul regulament în funcție de strategia de dezvoltare a casei de ajutor
reciproc și de modificările legislative intervenite. Orice modificare survenită în prezentul regulament se va aduce la
cunoștința membrilor prin afişare la sediu.

Am luat la cunoștință de prevederile:

REGULAMENT PRIVIND CREAREA SECȚIILOR C.A.R. DESTINATE
MEMBRILOR MINORI ȘI A FONDULUI SOCIAL VIITORUL

 
Data _________Solicitant (numele in clar si semnatura) _______________________________________________

      
 

Data _________Reprezentant Legal  (numele in clar si semnatura)_______________________________________        
 
 

Data _________Reprezentant Legal  (numele in clar si semnatura)_______________________________________         



INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
ALE MINORULUI

NR FIȘĂ _______________________C.A.R. ULPIA

 Având în vedere reglementările cu privire la protecția datelor cu caracter personal, introduse prin Regulamentul UE 2016/679,
ce reprezintă baza legislației privind prelucrarea datelor cu caracter personal și a protecției acestor date pentru statele
membre UE și care se aplică începând cu 25.05.2018, dorim să confirmăm angajamentul nostru pentru a procesa datele
personale ale membrului minor în mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform legii. În
acest scop, regăsiți în continuare elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți pe această temă, în
calitatea dumneavoastră de „persoană vizată”.

1. Ce înseamnă prelucrarea datelor?

   Conform Regulamentului UE 2016/679, prin “prelucrarea de date” se înțelege orice operațiune sau set de operațiuni
efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziției în orice alt mod,
alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

2. Cine este operatorul de date?

   Prin operator de date cu caracter personal se înțelege orice persoană fizică sau juridică care stabilește scopurile și
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.  
_________________________________________________, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal va
avea întotdeauna în vedere ca prelucrările de date să fie caracterizate de legalitate, echitate și transparență, datele solicitate
fiind adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

3. Ce date cu caracter personal colectăm?

   Operatorul colectează și procesează după caz, diferite date cu caracter personal ale membrului minor: numele și
prenumele, adresa (domiciliu/reședință), codul numeric personal, semnătura, situația financiară, datele privind actul de
identitate. De asemenea, colectăm date speciale ale membrului minor, de exemplu: informații privind sănătatea colectate din
documente și din decizii medicale.

4. Cum obținem și folosim datele cu caracter personal ale membrului minor?

  Vom prelucra datele membrului minor cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor legitime și/sau pentru a ne
conforma obligațiilor legale sau în baza consimțământului (numai în cazul în care este necesar consimțământul
dumneavoastră). De asemenea vom prelucra datele cu caracter personal pe care le primim despre dumneavoastră din alte
părți: surse publice, autorități publice, notari publici, avocați și alte entități. În cazul situațiilor indicate mai sus nu este necesar
consimțământul dumneavoastră. Vă vom prelucra datele cu caracter personal pentru a ne conforma obligațiilor legale și în
baza intereselor noastre legitime. Vom avea nevoie de datele cu caracter personal ale membrului minor dacă doriți să aveți
acces la produsele și serviciile noastre. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, nu vă vom putea furniza produsele și
serviciile pe care le solicitați sau de care ați putea fi interesați, pentru membrul minor.

5. Cine va avea acces la datele cu caracter personal ale membrului minor?

  Datele cu caracter personal ale membrului minor vor fi prelucrate în legătură cu scopurile noastre legitime. Vom dezvălui, la
cerere, o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal ale membrului minor către următoarele terțe părți care
acționează ca operatori de date cu caracter personal: autorități publice, auditori/cenzori, bănci, executori judecătorești, notari
publici, avocați, UTCAR Regiunea Vest, alte persoane juridice care prelucrează datele personale în baza unui contract și
numai pentru beneficiul legitim al membrului minor.
Nu în ultimul rând este posibil să transmitem datele cu caracter personal ale membrului minor în următoarele situații: în cazul
unei reorganizări, fuziuni, cesiuni (și alte asemenea), în îndeplinirea oricăror obligații legale, inclusiv către autorități
competente. 

6. Unde vor fi prelucrate datele membrului minor?

   Aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate de către părțile anterior menționate, întotdeauna sub rezerva restricțiilor
contractuale privind confidențialitatea și securitatea, în conformitate cu legile aplicabile protecției datelor. Nu vom dezvălui
aceste date cu caracter personal părților care nu sunt autorizate să le prelucreze.

7. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal ale membrului minor?

Dreptul la informare: aveți dreptul de a fi informat cu privire la identitatea și datele de contact ale operatorului precum și detalii
despre împuterniciți și terțele părți cărora le sunt dezvăluite datele cu caracter personal ale membrului minor.  

C.A.R. ULPIA



Dreptul de acces: aveți dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter
personal care vă privesc, scopurile în care sunt prelucrate datele și categoria de date cu caracter personal vizate.
Dreptul la rectificare: puteți actualiza sau corecta datele cu caracter personal furnizate pentru ca acestea să fie întotdeauna
exacte. 
Dreptul la ștergerea datelor („Dreptul de a fi uitat”): puteți solicita ștergerea datelor din înregistrările noastre în anumite situații,
de exemplu dacă acestea nu mai sunt necesare în scopurile anterior menționate. 
Dreptul la restricționarea prelucrării: în anumite situații puteți solicita restricționarea prelucrării datelor, ca de exemplu în cazul
în care ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă ce va permite operatorului verificarea corectitudinii acestora. 
Dreptul la portabilitatea datelor: puteți solicita transferul datelor cu caracter personal într-un format electronic prelucrabil altui
operator de date cu caracter personal.
Dreptul la opoziție: vă puteți opune prelucrării datelor atunci când nu există motive legitime în ceea ce privește prelucrarea. 
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. 
Dreptul de retragere a consimțământului: în cazul în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, aceasta va produce
efecte doar pentru viitor. 
Dreptul de a depune o reclamație la operator și/sau la autoritatea de supraveghere competentă pentru protecția datelor și/sau
în fața instanței de judecată. Datele de contact ale autorității de supraveghere se găsesc pe site-ul oficial:
www.dataprotection.ro. Pentru exercitarea acestor drepturi puteți să ne contactați conform celor menționate la punctul 10,
precizând numele și prenumele, o adresă la care vă putem trimite răspunsul, inclusiv electronică, date suplimentare pentru
identificarea dumneavoastră și obiectul solicitării

8. Cum puteți obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrului minor?

  În măsura în care este permis de legislația aplicabilă aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor sau să ne comunicați să
nu le mai prelucrăm (inclusiv în scopuri de marketing). Odată transmisă o astfel de solicitare, nu vom mai prelucra datele
membrului minor, cu excepția situațiilor în care acest lucru este permis sau impus de reglementările aplicabile. 

9. Cât timp păstrăm datele cu caracter personal ale membrului minor?

   Nu vom păstra datele membrului minor mai mult decât este necesar și le vom prelucra numai în scopurile pentru care au
fost obținute.  

10. Cum ne puteți contacta?

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT  
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a __________________________, CNP _____________________, și subsemnatul/a  ___________________,
CNP _____________________; în calitate de reprezentanți legali confirmăm că am fost informați cu privire la condițiile și
drepturile pe care le are pe linia prelucrării datelor cu caracter personal membrul minor Nume și Prenume
_____________________, CNP ____________________și consimțim  ca operatorul să prelucreze datele personale ale
acestuia pe care le-am furnizat în cunoștință de cauză, precum și datele colectate ulterior. Scopul prelucrării datelor personale
îl considerăm legitim și privește în principal furnizarea de servicii și produse pe care le solicităm C.A.R., dar și acela de
identificare, directă, precum și în scop statistic, de cercetare, pentru îmbunătățirea produselor și serviciilor și pentru prevenirea
și combaterea spălării banilor. Suntem de acord ca o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal ale membrului
minor să fie transferate următoarelor terțe părți: autorități publice, auditori/cenzori, notari publici, avocați, Asociația C.A.R.
Regiunea Vest, alte persoane juridice care prelucrează datele personale în baza unui contract și numai pentru beneficiul
legitim al membrului minor.
Cunoaștem faptul că în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrului minor,
consimțământul este voluntar și valabil nelimitat. El poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior,  printr-o
notificare scrisă.

DATA ________, NUMELE SI PRENUMELE___________________________________SEMNATURA_______________

 Prin posta la adresa operatorului:C.A.R. ULPIA, HATEG, Str. SARMIZEGETUSA, nr. 12, judetul HUNEDOARA sau la adresa
de e-mail contact@carulpiaifn.ro. De asemenea, aveti posibilitatea de a contacta Responsabilul pentru protectia datelor la
nivelul UTCAR Regiunea Vest la adresa de e-mail: dataprotection@utcar.ro.

DATA ________, NUMELE SI PRENUMELE___________________________________SEMNATURA_______________


