Darea de seamă a Directorului Executiv
cu privire la rezultatele activităţii în anul 2021
Asociația Națională Centrală a asociațiilor de economii și împrumut (în continuare - ANCAEÎ) a fost
constituită pe data de 10 septembrie 2019 în baza reorganizării prin fuziune (contopire) a AEÎ
“Asociația Centrală a AEÎ” și ACEÎ “Uniunea Centrală”. Instituția a fost fondată în scopul asigurării
implementării dispozițiilor art. II alin.(2) lit. b) din Legea nr.259/2018 pentru modificarea Legii AEÎ
nr.139/2007, reieșind din unitatea obiectivelor, pentru utilizarea mai eficientă a activelor asociațiilor
centrale, sporirea competitivității pe piața serviciilor prestate a membrilor săi, gestionarea mai rațională
a resurselor financiare şi umane, întru micșorarea cheltuielilor, majorarea beneficiului şi volumului
serviciilor prestate. Asociația Centrală și Uniunea Centrală au convenit să se reorganizeze prin
contopire, cu transmiterea tuturor drepturilor şi obligațiilor ANCAEÎ.
La fondarea ANCAEÎ au participat 170 de AEÎ-membri, iar la 31.12.2021 numărul membrilor a
crescut, atingînd cifra de 222 de AEÎ, inclusiv 64 AEI cu licenta B si 158 AEI ce detin licenta A. Pe
parcursul anului 2020 au obținut calitatea de membru la ANCAEÎ - 9 AEÎ cu licenta de categoria A.
Direcția executivă a permanent întreprinde măsuri de a mări numărul membrilor pe tot parcursul anului,
informînd asociațiile despre rezultatele ANCAEÎ și despre beneficiile pe care le vor avea aderînd la noi.
Pe parcursul anului 2021 în comun cu membrii consiliului au fost reexaminate și aprobate următoarele
acte interne:

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
Pentru anul 2021 s-a înregistrat un profit net în valoare de 5 714 449 lei, active de 122 602 816 lei (la
finele 2020 - 111 990 745 lei), capital propriu 17 053 110 lei (la finele 2020 -11 338 662 lei).
Au fost acordate 94 de împrumuturi în sumă totală de 30 546 000 (pe parcursul anului 2020 11 617 500
lei) cu rata dobânzii 9-12% pe un termen de 12 - 36 luni. Astfel la finele anului 2021 portofoliul de
împrumut a ANCAEÎ a constituit 26 638 889 lei (la finele 2020 - 10 881 999 lei), inclusiv:
- din sursele FEL – 20 010 703 lei (la finele anului 2020 - 9 748 229 lei), repartizate respectiv 12
431 000 lei la 14 AEÎ cu licența de categoria B și 7 579 7033 lei la 12 AEÎ cu licența de
categoria A
- din sursele capitalului propriu – 6 628 186 lei (la finele anului 2020 - 1 133 770 lei), repartizate
respectiv 3 256 336 lei la 5 AEÎ cu licența de categoria B și 3 371 850 lei la 12 AEÎ cu licența
de categoria A
Indicatorul calității portofoliului de împrumut (PAR1) a fost menținut pe parcursul anului 2021 la nivel
de 0%
Majoritatea AEÎ au destule lichiditați și nu întîmpină dificultăți la rambursarea depunerilor de economii
retrase anticipat scadențelor contractuale. Astfel soldul investițiilor a 64 AEI în Fondul Depunerilor de
Economii la sfîrșitul anului 2021 a atins valoare de 69 963 686 lei (2020 - 67 334 695 lei), resurse care
au fost plasate respectiv:
- 57 864 775 lei în valori mobiliare de stat cu scadența de 12 luni;
- 10 000 000 lei în depozite bancare cu scadențe de 36 luni;

- 2 098 910 lei – în contul curent
În anul 2021 venitul net la Fondul Depunerilor de Economii (FDE) repartizat la 64 de AEÎ a constituit
2 344 122 lei (2020 - 2 297 734 lei). Pentru anul 2022 planificăm pastrarea sumei investițiilor în FDE
la acelasi nivel cu 2021, și datorită fluctuațiilor pieții financiare și anume trendului în creștere a
dobînzilor la VMS și la depozitele bancare (unicele instrumente de plasare a FDE) planificam spre
distribuire un venit net de aprox. 2 839 335 lei.
Datorită acumulării lichidităților care au putut fi acordate sub formă împrumuturi la AEÎ-membri, la
sfârșitul anului 2021 Fondul Excesului de Lichidități (FEL) a înregistrat valoarea de 20 339 000 lei
(2020 - 15 253 060 lei, 2019 -13 982 341 lei), dintre care 20 010 703 lei au fost plasate sub formă de
împrumuturi AEÎ. La 31.12.2021 13 AEI (2020 – 9 AEI) au avut plasamente în FEL
Cunoscînd necesitățile membrilor noștri în utilizarea unui program informatic performant, care ar
permite atît gestiunea împrumuturilor și depunerilor, cît și generarea raportului financiar, am propus
AEÎ următoarele soft-uri deservite de ANCAEÎ: EVIDA, SMART CREDIT MANAGEMENT și 1C8.
Astfel la moment avem 91 de asociații care folosesc unul sau combinații din aceste softuri, în total
aprox 200 de utilizatori de calculator. Paralel cu oferirea consultantei zilnice în utilizare calculatoarelor
și programelor s-au efectuat mai multe modificări: modul de evidență și de calcul a impozitului pe venit
reținut din dobânzile aferente depunerilor de economii, precum și au fost dezvoltate și implementate
rapoartele lunare și anual către FISC, module noi de evidență a împrumuturilor.
La moment pe lânga gestiunea împrumuturilor si depunerilor, ținerea evidenței contabile, generarea
rapoartelor financiare, specializate și statistice, softurile noastre mai oferă următoarele posibilități:
- expediere automata a SMS-urilor către restanțieri, reamintiri despre scadenta etc
- transmiterea felicitarilor cu ocazia zilei de nastere alte sarbatori, produse noi etc.
- vizualizare pe website-urile AEÎ a datelor din contractelor de împrumut și de depuneri;
- transmiterea automata a rapoartelor excel către CNA
- evidența contabila în calitate de agent bancassurance si de incasarea a platilor comunale
- transmiterea zilnica a rapoartelor de tranzacții către BIC și INFODEBIT.
Instruirea administratorilor AEÎ-membri este unul din obiectivele primordiale ale ANCAEÎ.
Pe parcursul anului 2021 a fost organizată o ședință on-line cu privire la ultimele modificări legislative
în materie de fiscalitate, care au intrat în vigoare din 1 ianuarie 2021și anume:
- Reţinerea finală a impozitului conform art.901 al Codului Fiscal, inclusive formulele
contabile și modificările la soft-ul contabil;
- Modificările la art. 33-35 al Codului Fiscal
La această ședință au participat aprox 60 de AEÎ. Materialele, inclusiv înscrierile video au fost
distribuite tuturor AEÎ prin intermediul site-ului ANCAEÎ
Pe parcursul a lunilor iunie-iulie 2021 au fost organizate 10 întruniri regionale la care au participat
aprox. 120 de AEÎ. Aceste întruniri au fost discutate următoarele subiecte:
1. Produsele si serviciile ANCAEÎ.
2. Obiectivele și planurile de dezvoltare a rețelei AEÎ.
3. Aspectele juridice a activității AEÎ.
Pentru anul curent, planificăm mai multe activități de training, atât online, cât și cu prezență fizică. În
toate cazurile se va cere aportul asociațiilor la costul total al proiectelor. Suntem în așteptarea
propunerilor de teme ale instruirilor solicitate și importante pentru Dvs.

La data de 27.07.2021 a fost emisă Hotarîrea CNPF nr.42/4 prin care angajata ANCAEÎ a fost numită
administrator special la AEÎ ’’Econom Fix’’ pentru o perioadă de un an. În cadrul împlicării noastre în
procesului de administrare speciale au fost întreprinse mai multe măsuri de inventariere a portofoliului
de împrumut și depuneri de economii, furnizarea informației contabile către Inspectoratul de Poliție și
Procuratură, s-au depus 33 de cereri de chemare în judecată .pentru recuperarea a 2.906.969,80 lei etc.
Un obiectiv pe care-l îl urmărim cu toții este o calitate cît mai bună a portofoliului de împrumut, iar
evaluarea cît mai prudentă a riscului de împrumut este o necesitate permanentă a administratorilor AEÎ.
În acest sens la moment 12 asociații au acces la baza de date BIC la care participă toate băncile
comerciale, precum și cîteva OMF-uri. În aceeasi ordine de idei s-au negociat și s-au încheiat 35 de
contracte de colaborare cu alte birouri de credit licențiate, astfel asociatiile au primit accesul de
vizualizare si posibilitatea de transmitere a datelor în mod nelimitat.
Pe parcursul anului 2021 datorită juristilor-consultanți a fost zilnic oferită consultanță asociațiilor în
domeniul gestiunii AEÎ, respectarea legislației AEÎ, precum și la recuperarea creanțelor prin judecată,
cît și prin reprezentarea lor în procesele de judecată și de executare. În acest sens a fost elaborat și
aprobat Regulamentul cu privire la prestarea serviciilor de recuperare a creanțelor și apărarea
drepturilor și intereselor al asociațiilor de economii și împrumut Datorită acestui fapt asociațiile au
recuperat mai multe împrumuturi neperformante de la restanțieri, ceea ce plasează acest serviciu drept
unul dintre cele mai solicitate.
Scopul primordial în 2022 rămîne să atragem mai mulți membri noi în ANCAEÎ, dar și să susținem
dezvoltarea rapidă a membrilor actuali prin oferirea serviciilor calitative, servicii financiare atractive,
training, lobby și în acest sens în primul rînd trebuie să fie cointeresați membrii ANCAEÎ, deoarece
fiecare donator, finanțator, partener dorește să vadă că fondatorii oricărei organizații pot menține și
susține organizația pe care au creat-o.
În final țin să mulțumesc membrilor consiliului pentru susținerea în realizarea obiectivelor puse și
asociațiilor care au fost active, au venit cu idei și susținere în vederea dezvoltării noastre.
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