Raportul
Consiliului Asociației Naționale Centrale a asociațiilor de economii și împrumut
pentru activitatea anului 2021
Consiliul Asociației Naționale Centrale a asociațiilor de economii și împrumut (în continuare
ANCAEÎ) reprezintă interesele membrilor în perioada dintre adunările generale şi exercită, în limitele
competenţei, conducerea generală şi controlul asupra activităţii ANCAEÎ. Ceea ce ține de competenţa
exclusivă a consiliului asociaţiei sunt: stabilirea direcțiilor strategice de dezvoltare a ANCAEÎ și
sismelui AEÎ, adoptarea hotărârilor privind gestiunea economico-financiară a ANCAEÎ, aprobarea
politicilor, desemnarea şi revocarea membrilor comitetului de creditare, aprobarea contractării
creditelor bancare, aprobarea şi monitorizarea executării bugetului anual etc. Consiliul ANCAEÎ este
constituit din 7 membri, pe o perioadă de 5 ani, după cum urmează: 4 membri sunt aleși de către
asociațiile care dețin licență de activitate și 3 membri fiind desemnați de către CNPF.
În contextul constituirii la finele anului 2019 a Asociației Naționale Centrale a AEÎ în baza
reorganizării prin fuziune a AEÎ “Asociația Centrală a AEÎ” și ACEÎ “Uniunea Centrală”, perioada
anului 2021 a fost determinată de evaluarea aspectelor istorice de activitate ale asociațiilor în vederea
adoptării hotărârilor privind gestiunea economico-financiară a ANCAEÎ; precum și stabilirea
direcțiilor strategice de dezvoltare ale ANCAEÎ și a rețelei AEÎ.
Important a se nota faptul că atât activitatea Consiului, cât și întreagă activitate a ANCAEÎ a fost
influiențată major de situația pandemică din țară, toate ședințele fiind organizate doar on-line, iar
activitățile strategice trasate, fiind limitate la operațiuni strict necesare activității operaționale ale
ANCAEÎ.
Consiliul ANCAEÎ a evidențiat principiile de bază care urmează să ghideze toate activitățile ce
urmează a fi întreprinse în cadrul activității sale, printre care:
- asigurarea principiului egalității în drepturi a tuturor membrilor AEÎ;
- toate serviciile prestate urmează a fi efectuate la costuri minime și/sau mai joase de cât se
percep în economia țării;
- ANCAEÎ urmează să întreprindă maxime măsuri întru consolidarea și solidarizarea sistemului
AEÎ;
- dezvoltarea continuă și extinderea serviciilor prestate către membrii săi într-un mod calitativ
și eficient.
Un aspect important trasat a fost identificarea formelor și surselor în vederea efectuării unei analize
obiective strategice a întregului sector al AEÎ și stabilirea activităților la nivel macro, meso și micro
pentru ANCAEÎ. În acest sens a fost identificat drept partener de dezvoltare IFAD – Fondul
Internațional pentru Dezvoltare Agricolă care a confirmat disponibilitatea acordării asistențe tehnice
în vederea selectării și angajării consultanței internaționale cu experiență extinsă în vederea elaborării
unui document-plan strategic unic pentru următorii 5 ani. În contextul stării pandemice mondiale,
această activitate a fost amânată pentru anul 2022.
Pe parcursul anului 2021, au avut loc 5 ședințe ale consiliului. În cadrul acestor ședințe au fost luate
următoarele decizii:
1. A fost aprobat bugetul de venituri și cheluieli total al ANCAEÎ pentru anul 2022, respectiv
suma totală a veniturilor – 7 917 208 lei (2021 - 6 565 000 lei) și suma totală a
cheltuielilor 7 437 827 lei (2021 - 6 109 005 lei). Respectiv au fost analizate și aprobate
bugetele separate pentru sursele Fondului de Lichidități și pentru sursele proprii.
2. Au fost analizate si aprobate rapoartele directorului executiv privind executarea bugetului
pentru anul 2020 și 2021. În ambele cazuri executarea bugetelor s-a efectuat confom
limitelor aprobate.
3. Au fost elaborate și aprobate mai multe regulamente și politici ce țin nemijlocit de
activitatea ANCAEÎ:


Politica de constituire, administrare şi utilizare a Fondului de Lichidităţi (FL);

Politica de investiții;

Politica de acordare a împrumuturilor;

Politica de gestiune a activelor și datoriilor;

Regulamentul cu privire la prestarea serviciilor de recuperare a creanțelor și
apărarea drepturilor și intereselor al asociațiilor de economii și împrumut
S-au analizat și s-au aprobat condițiile pentru produsele FL, precum și condițiile la
împrumuturile acordate din sursele proprii. La stabilirea prețului pentru produsele
ANCAEÎ în primul rând s-a ținut cont de faptul oferii membrilor unor împrumuturi
competitive în raport cu piața, precum și majorării profiturilor atât pentru AEÎ creditate, cât
și pentru AEÎ care investesc în FL.
5. S-a aprobat planul de activități ANCAEÎ pe anul 2022 implementat cu suportul financiar a
partenerilor și din surse proprii.
6. S-au discutat rezultatele financiare ale activității ANCAEÎ. Mai detailat datele pot fi găsite
în raportul financiar 2021 și raportul directorului executiv.
7. S-a discutat periodic și s-au aprobat datele referitoare la evolutia investițiilor în Fondul
Depunerilor de Economii (FDE), precum și venitul din investirea mijloacelor bănești a
FDE și mărimea cheltuielilor corespunzătoare administrării operaţionale a Fondului de
Lichidități.
8. Au fost discutate și aprobate distribuirea profitului net lunar per participant la FDE și
aprobarea modului de plată a acestui profit. Pentru anul 2021 venitul net la FDE repartizat
la 64 de AEÎ participante a constituit 2 344 122 lei (2020 - 2 297 734 lei).
9. S-a evaluat permanent situaţia financiară a băncilor comerciale selectate pentru investirea
FDE şi s-a analizat gradul de stabilitate a acestora.
10. S-au nominalizat candidații pentru includerea in buletinul de vot de alegere a membrilor
comisiei de cenzori OCN Corporația de Finanțare Rurală SA.
11. S-a discutat și s-a aprobat decizii cu privire la modul și forma de desfășurare a Adunării
Generale a Membrilor Asociației Naționale Centrale a AEÎ, inclusiv în AEÎ-membri,
reeșind din situația epidemiologică
12. S-au luat deciziile cu privire la participarea și votul la Adunarea generală a acționarilor
O.C.N. “Corporația de Finanțare Rurală” S.A. din 29.04.2021.
4.

Suplimentar, Consiliul a încurajat și susținut participarea ANCAEÎ în promovarea și dezvoltarea
serviciilor financiare suplimentare de către AEÎ, inclusiv de primire a remitențelor de către membrii
AEÎ, proiect în derulare oferit de către IFAD.
În final, vreau să menționezi că scopul final al eforturilor comune ale consiliului ANCAEÎ se
mențin a fi: consolidarea sistemului AEÎ, asigurarea sustenabilității și dezvoltării acestuia, sporirea
competitivității AEÎ în raport cu concurenții de pe piața de creditare nebancară și bancară, creșterea
eficienței în activitatea AEÎ pentru oferirea unor servicii calitative și la timp membrilor săi.
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