NCCUL's John Radebaugh Viziteaza Romania pentru a ajuta la dezvoltarea uniunilor de credit
(3/11/2010)

EVP Brian Branch a călătorit în România în această săptămână într-un efort de a sprijini
mişcarea uniunilor de credit de acolo.
Aceasta vizita in statele din Europa de Est este a doua calatorie din ultimele luni
sponsorizata de WOCCU .
Mişcarea Uniunii de credit/ caselor de ajutor reciproc din România diferă în câteva moduri
de cea din Carolina de Nord. In CAR-urile / uniunile de credit româneşti nu exista nicio
supraveghere guvernamentala, iar în 2.000 de uniuni de credit din ţară nu exista controale interne
veritabile.
Separate de la acest grup sunt 17 uniuni de credit care sunt membre ale Federaţiei
Române a Caselor de Ajutor Reciproc (FEDCAR), care lucrează împreună şi au adoptat standarde
PERLAS.
Radebaugh & Branch au călătorit mult prin ţară în această săptămână cu Florin Simion,
director executiv FEDCAR / CEO. "Misiunea noastra a fost sa-l ajutam pe Florin in creşterea
numarului de membrii şi dezvoltarea serviciilor care pot fi oferite membrilor Federaţiei", a spus
Radebaugh.
Radebaugh şi Branch au facut prima vizită la Casa de Ajutor Reciproc „Concordia” din
Curtea de Arges, un oras de aproximativ 25.000 de oameni. "Am învăţat foarte multe despre
uniunea lor de credit şi provocările cu care se confruntă-unele foarte asemănătoare cu provocările
cu care se confruntă in fiecare zi uniunile de credit din Nord Carolina ", a spus Radebaugh.

Pe parcursul calatoriei, Radebaugh & Branch au întrebat de ce membrii CAR lucreaza cu
uniunea de credit în locul unei banci. "Am auzit acelaşi răspuns de la fiecare uniune de credit dintre
cele pe care le-am vizitat -INCREDEREA", a spus Radebaugh. "Membrii au mai multa încredere
în uniunile de credit decat în bănci."
Vizita lui Radebaugh şi Branch vine pe urmele unei vizite din noiembrie 2009 a lui Jeff
Hardin şi Victor Corro -WOCCU. Corro & Hardin au vizitat de asemenea uniunile de credit şi au
făcut recomandări pentru FEDCAR, menite să ajute cresterea mişcarii româneasti a uniunilor de
credit.
Radebaugh şi Branch au fost primiti cu căldură de către uniunile de credit şi s-au întâlnit
cu mulţi demnitari şi politicieni locali in timpul calatoriei.
"În cadrul reuniunii noastre din Teius la CAR Credit Teius, am fost întampinati de
către primar, un preot al Bisericii Ortodoxe locale, precum şi preşedintele consiliului director. Ei
chiar au avut o formatie de „10 bucati” de tineri (fanfara) care au intonat US National Anthem! A
fost ca o receptie si trebuie sa spun ca mi s-a facut capul patrat."a glumit Radebaugh.
În scurta lor întâlnire cu primarul orasului Teius şi preotul, Radebaugh & Branch au
descoperit că ambii sunt sustinatori mari ai uniunii de credit şi acest sprijin a contribuit la succesul
CAR Credit Teius.
Radebaugh & Branch s-au întalnit şi cu reprezentanţi ai judetului. Potrivit Radebaugh,
poziţiile lor ar fi la fel cu cele ale guvernului Nord Carolina . "Ne-au dat o mare oportunitate de a
vorbi despre uniunile de credit din Carolina de Nord şi rolul esenţial pe care îl joacă în viaţa
membrilor lor. Simt că am plecat de la întâlnire cu sprijinul atât al funcţionarilor cat şi al
personalului acestor institutii," a remarcat Radebaugh.
Imediat după această reuniune, patru posturi de televiziune i-au aşteptat pentru un interviu
atât pe Branch cat si pe Radebaugh, pentru a-i intervieva despre vizita lor şi ceea ce reprezinta
uniunile de credit."A fost o mare publicitate pentru mişcarea uniunilor de credit din România", a
spus Radebaugh.
Calatoria s-a încheiat la sfarsitul săptămânii cu o întrevedere cu mai mulţi reprezentanti ai
uniunilor de credit pentru a vorbi despre FEDCAR şi cum pot să devina mai buni.
Radebaugh & Branch s-au întâlnit, de asemenea, Olar Corneliu, un membru al Camerei
Deputatilor din România. "A fost o mare oportunitate pentru noi de a informa parlamentaru român
cu privire la valoarea uniunilor lor de credit", a spus Radebaugh.
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