Imprumutul la CAR, cea mai usoara solutie de finantare a populatiei
Petru Done, Marti, 25 Noiembrie 2008
CAR CFR Comanesti, impreuna cu celelalte case de ajutor reciproc bacauane afiliate la Federatia
Caselor de Ajutor Reciproc din Romania (FEDCAR), au participat la lucrarile Congresului
Tehnic European al Uniunilor de Credit (European Credit Union Technical Congress) care a
avut loc la Bucuresti in perioada 18 - 21 noiembrie. La Congres au venit delegatii din noua tari Polonia (peste 40 de reprezentanti), Irlanda, Lituania, Rusia, Ucraina, Macedonia, Republica
Moldova, Uzbekistan si Romania.
Consiliului Mondial al Uniunilor de Credit - WOCCU - a fost reprezentat, la Bucuresti, de Brian
Branch, Executive Vice President & Chief Operating Office, Mark Cifuentes, Sr. Vice President
Technical Services, Dave Grace, Vice President Association Services, Pawel Grzesik, membru, si
Paul Graslie, manager.
Lucrarile congresului s-au desfasurat in contextul in care criza financiara mondiala afecteaza din
ce in ce mai mult si Romania. Au fost prezentate si dezbatute teme de interes major pentru
activitatea caselor de ajutor reciproc, cum ar fi managementul financiar, evaluarea politicilor si
procedurilor, marketingul, stabilirea ratei dobinzii, lobby-ul in CAR, gestionarea
imprumuturilor neperformante, activitatea si responsabilitatea consiliilor directoare.
In prima zi, la congres au participat si reprezentanti ai Bancii Nationale a Romaniei (BNR) si ai
Ministerului Economiei si Finantelor. Prim-viceguvernatorul BNR, Florin Georgescu, a
remarcat cresterea rolului caselor de ajutor reciproc in conditiile crizei financiare actuale. “In
contextul crizei financiare internationale, care reduce volumul si creste costul resurselor - a spus
prim-viceguvernatorul -, casele de ajutor reciproc reprezinta un vehicul foarte important de
finantare a unei categorii de cetateni din Romania, la costuri rezonabile”. Totodata, Florin
Georgescu s-a referit si la Legea cadru pentru uniunile de credit, respectiv CAR, si a facut
precizarea ca BNR tine doar o evidenta statistica a caselor de ajutor reciproc si atit.
Cei cu venituri medii se imprumuta la CAR
Directorul executiv al FEDCAR, Florin Simion, a estimat o crestere medie de 15% a
imprumuturilor CAR in perioada urmatoare si a precizat ca performantele caselor de ajutor
reciproc afiliate la FEDCAR se datoreaza faptului ca acestea lucreaza in mod unitar, dupa
standarde internationale care sint aplicate de toate uniunile de credit care fac parte din WOCCU.
La CAR CFR Comanesti, volumul imprumuturilor a crescut, insa, in ultima perioada, cu mult
peste acest procent. “Aceasta - ne-a declarat presedintele CAR-ului, Constantin Cristea, care este
si vicepresedinte al FEDCAR - demonstreaza ca organizatia noastra este una puternica, ca are
permanent lichiditatea financiara asigurata pentru membrii sai si poate, astfel, contribui la
cresterea bunastarii acestora”. Constantin Cristea a mai precizat ca organizarea congresului a
fost ireprosabila, fapt recunoscut atit de WOCCU si de participantii de peste hotare, iar FEDCAR
a primit multumiri din partea tuturor. “Organizarea la Bucuresti a Congresului Tehnic European
al Uniunilor de Credit - a spus vicepresedintele FEDCAR - a fost a onoare atit pentru noi, cit si
pentru Romania”.
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