
La sfârşitul lunii decembrie, 
2016, membrii acesteia şi-au 
serbat aniversarea, iar admin-
istratorii asociaţiei au ţinut să-i 
invite într-un cadru mai nefor-
mal pe cei mai fideli şi credibili 
parteneri şi membri, pe fonda-
torii asociației, administratorii 

de azi şi de ieri, reprezentanţi şi 
consultanţi din localităţile din 
raza de activitate a asociaţiei.

După cum afirma Grigore 
Ciorbă, directorul executiv al 
AEÎ „Hruşova”, esenţa mişcării 
cooperatiste poate fi definită 
prin motoul „Unirea întru toate 
ni-i zid şi cetate”. Anume cu 
acest scop, în anul 2001, pe 
27 decembrie, 18 cetăţeni din 
comuna Hruşova au decis să 
fondeze Asociaţia de Economii 
şi Împrumut a Cetățenilor din 
Hruşova. Până la urmă, Asociaţia 
a luat naştere prin voinţa a 16 
fondatori, iar la 30 ianuarie 2002 
a fost înregistrată oficial. 

Fiecare al doilea 
hruşovean - membru 
al AEÎ „Hruşova”
În 15 ani a crescut nu 

doar numărul de membri ai 
asociaţiei, dar şi portofoliul de 
împrumuturi. În 2002, asociaţia 
a eliberat împrumuturi în valo-
are totală de 45 de mii de lei, iar 
o persoană putea împrumuta 
suma maximă de 4 mii de lei. 
La sfârşitul primului an de ac-
tivitate asociaţa număra 23 de 
membri. 

 - Spre deosebire de alte 
instituţii  de creditare,  în 
majoritatea ţărilor, acestea 

erau create pe principii pro-
fesionale (marinari, medici, 
profesori, etc). La noi acce-
sul la finanţare l-a avut ori-
care cetăţean al comunei 
Hruşova. De aceea şi se nu-
mea – „Asociaţia de Economii 
şi Împrumut a Cetăţenilor din 

Hruşova”, şi numai locuitorii 
comunei erau deserviţi. În 
2007 a intrat în vigoare noua 
lege a asociaţiilor de economii 
şi împrumut, care ne-a permis 
să ne lărgim raza de activi-
tate, cu statut de raională. Din 
2012 deserveşte și populaţia 
din raioanele Străşeni, Orhei, 
Dubăsari, Anenii Noi şi mun. 
Chişinău. În 15 ani de activitate 
numărul membrilor asociaţiei 
a crescut la 3700, active – peste 
32 mln, capital –  peste 9 mln. 
În 2016 au fost acordate îm-
prumuturi în sumă de 36 mln 
lei, iar depunerile de economii 
ale membrilor au constituit 
peste 18 mln lei. Astăzi, fiec-
are al doilea locuitor din co-
muna Hruşova este membru 
al asociaţiei – 996 din numărul 
total. Am devenit capabili să 
facem faţă tuturor provocărilor 
zilei de astăzi. Colaborăm cu 
APL, acordăm ajutor financiar 
pentru desfăşurarea diferitor 
activităţi, iar în situaţii cri-
tice – şi familiilor membrilor 
asociaţiei. Am intervenit la 
pavarea teritoriului adiacent 
şcolii, cu cadouri pentru elevii 
din cl. I din Gimnaziul Hruşova, 
la reparaţia bisericii, la dotarea 
şcolilor din Hruşova, Boşcana 
şi Zăicana cu mese de tenis 
în campania socială „O masă 
de tenis pentru şcoala ta”, am 

contribuit la procurarea nec-
esarului de echipament pentru 
echipa de fotbal feminin din 
Hruşova, la construcţia monu-
mentului lui Ştefan cel Mare 
din centrul raional Criuleni, la 
desfăşurarea diferitor acţiuni 
culturale în raionul Criuleni, - a 

spus Grigore Ciorbă, prezentând 
realizările asociaţiei în 15 ani de 
la fondare.

Exemplu pentru 
colegi din ţară şi de 
peste hotare
Pe parcursul anilor, AEÎ 

„Hruşova” a fost şi reper profe-
sional pentru asociaţii similare 
din Republica Moldova, Româ-
nia şi Statele Unite ale Americii, 
care au vizitat-o cu scopul de a 
prelua cele mai bune practici din 
activitatea acesteia. Parteneri 
de nădejde pe parcursul anilor 
le-au fost Asociaţia Centrală a 
AEÎ, Corporaţia de Finanţare 
Rurală, Comisia Naţională a 
Pieţei Financiare, asociaţiile 
similare din Costeşti, Ialoveni, 
şi Holercani, raionul Dubăsari, 
reprezentanţii cărora au par-
ticipat la evenimentul aniversar.  
Respectiv, şi angajaţii asociaţiei 
au vizitat asemenea instituţii din 
ţară şi lume, care au istorii de 
decenii sau secole de creditare. 
Dumitru Melnic, unul dintre 
fondatorii asociaţiei, se simte 
mândru că a fost la începuturile 
fondării asociaţiei: „Acum este 
una dintre principale asociaţii 
de acest profil din regiunea 
de centru a Republicii Mol-

dova. Îi doresc să prospere, şi 
conducerii – înţelepciune să o 
tranforme în lider în republică. 
Avem experienţă şi ştim cum să 
ajungem la acest nivel”. 

Djemma Roibu, preşedinta 
Consiliului asociației, a acordat 
diplome de merit pentru munca 
depusă în asociaţie şi promova-
rea acesteia în localităţile în-
vecinate. Iar Aglaida Speteţchi, 
membră a consiliului asociației, 
le-a amintit celor prezenţi la 
sărbătoarea aniversară, că până 
a se bucura de cifrele de afaceri 
de azi, angajaţii asociaţiei şi 
membrii consiliului asociației 
au făcut mult voluntariat, iar 
angajaţii au lucrat chiar vreo 
câţiva ani fără salarii.

„Cel mai frumos lucru, pe 
care l-am auzit astăzi aici, este 
că toţi cei care au vorbit au spus 
că „asociaţia este a noastră”. 
Am început puţini, am ajuns la 
situaţia când putem forma şi o 
localitate a noastră. Dinamica 
creşterii o datorăm echipei şi 
membrilor asociaţiei, cel mai 
mare merit fiind al domnului 
director. Îi dorim să ajungă la 
atâţia membri, cât să poată 

forma o ţară”, a spus Vladimir 
Cebotari, un alt membru al 
consiliului asociației. 

M i h a i l  G a l e s c o ,  v i c e 

președinte la Corporaţia de 
Finanţare Rurală, felicitând AEÎ 
„Hruşova” cu prilejul aniversării 
importante, menționa efortul 
echipei de a înființa o marcă 
comercială nouă în Moldova:  
„Corporaţia întotdeauna s-a 
bazat pe persoane, precum 
este dl Ciorbă. Şi la festivita-
tea de 10 ani am menţionat, 
şi acum vreau să repet, că AEÎ  
„Hruşova” a devenit o marcă 
co m e r c i a l ă  r e c u n o s c u t ă , 
alături de alte brănduri, care 
reprezintă ţara. Vă atrag 
atenţia: asociaţii atât de bune, 
în Moldova, pot fi numărate pe 
degete. Vă rog frumos, să ţineţi 
marca, să vă ţineţi de cuvânt şi 
de promisiuni! Vă dorim succes! 
La anul şi la mulţi ani!”. 

Locuri de muncă şi 
creştere profesională
Cei care au ales să facă parte 

din echipă, au fost şi ei aplaudaţi 
pentru efort şi dedicaţia de a 
face o muncă atât de necesară 
comunităţii. Olga Barbăneagră, 
Diana Ciorbă, Diana Popa, 

Daniela Macovei îşi întâmpină 
clienţii calm şi cu zâmbet, îi 
ghidează în afaceri, punându-
le la dispoziție cunoştinţele lor. 
Olga Barbăneagră, care este 
contabilă-şefă şi co-fondatoare 
a asociaţiei, a vorbit despre 
creșterea numărului angajaților, 
cărora asociaţia le-a dat posibil-
itate să persevereze şi să se bu-
cure de împlinire profesională. 

D e  a c e e a ş i  î m p l i n i -
re  profes ională ,  în  urma 
colaborării cu AEÎ „Hruşova”, au 
avut parte şi clienţii asociaţiei, 
după cum o spun chiar ei. 

- De 10 ani sunt clienta AEÎ 
„Hruşova”, şi în toţi aceşti ani 
am remarcat simplitatea cu 
care poţi lua un împrumut de 
la această instituţie: ai depus 
cerere, te-au ascultat, ai ascul-
tat, ţi-au pus condiţiile, nu ai 
de făcut multe drumuri. Este un 
avantaj enorm pentru oamenii 

care sunt mereu foarte ocupaţi 
– să găsească o procedură 
simplă de creditare şi un col-
ectiv amabil, care să te ajute. 
Cu primii bani împrumutaţi 
am deschis, cu 10 ani în urmă, 
farmacia din satul Coşerniţa. 
Apoi am apelat iar la finanţele 
asociaţiei când am deschis 
următoarele farmacii. Astăzi, 
sunt proprietara unui lanţ for-
mat din cinci farmacii şi a unui 
salon de masaj, şi realizările 
noastre se datorează inclu-
siv şi AEÎ „Hruşova”. Suntem 
printre clienţii fideli, de aceea 
ne este accesibilă orice sumă, 
iar cei care sunt punctuali cu 
achitările, au şi alte avantaje, 
cum ar fi o dobândă mai mică, 
- ne-a spus Rodica Leşan, antre-
prenoare din Boşcana. 

Oleg Roibu, din Hrușova, 
susține că a luat împrumuturi 
şi în calitate de persoană fizică, 
şi în calitate de antreprenor, iar 
banii l-au ajutat să lărgească 
gama de servicii acordate, să 
crească rulajul întreprinderii şi 
sortimentul de mărfuri puse la 
dispoziţia clienţilor săi. „Avem 
9 angajaţi, care sunt salarizaţi 

la timp, ne străduim să ne 
onorăm la timp obligaţiunile 
faţă de buget. Asociaţia ne 
pune la dispoziţie sursele 
băneşti de care avem nevoie 
pentru a crea condiţii mai 
bune de trai atât consătenilor 
noştri, cât şi salariaţilor. Am 
colaborat şi colaborăm şi cu 
băncile comerciale, dar com-
parativ cu ele, la asociaţie este 
mult mai simplu să accesezi 
un împrumut. Este puţin mai 
mare dobânda, însă apre-
ciem încrederea și ajutorul 
specialiștilor și consultanţa 
lor atuncfi, când avem nevoie.   
Datorită faptului că avem în 
sat asociaţia, mulţi cetăţeni 
au acces la servicii de calitate 
şi o cale simplă de accesare a 
unui împrumut. Le mulţumim 
pentru efortul depus!” – a spus 
antreprenorul. 
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O asociaţie, cât un sat...
sau, istoria scrisă de contemporanii noştri
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Profesionalism, Respect, Încredere, Rapiditate, Transparenţă, Amabilitate, 
Siguranţă, Onestitate – aceştia sunt pilonii pe care şi-a construit activitatea Asociaţia 
de Economii şi Împrumut  „Hruşova” (AEÎ ”Hrușova”), instituţie financiară nebancară, 
înfiinţată acum 15 ani în comuna Hruşova, raionul Criuleni. Cebotariov Alina,Director al Direcției Generale Plasamente Colective și Microfinanțare, 

CNPF; Lisnic Diana inspector CNPF; Grigore Ciorbă, director executiv AEÎ „Hruşova”.

De la stânga la dreapta: Grigore Ciorbă director executiv AEÎ “Hruşova”;  Popa Alexandr, contabil șef  și Victor Trocin, director execu-
tiv  Asociația Centrală a AEÎ;  Mihail Galesco, vice-președinte și Viorel Morcov,  specialist de creditare Corporația de Finanțare Rurală.

Colectivul  Asociației și colegii lor: Olga Barbăneagră, contabil șef AEÎ “Hrușova”; Ion Sandu, director executiv AEÎ “Holer-
cani”; Diana Popa, contabil casier AEÎ “Hrușova”; Grigore Ciorbă, director executiv AEÎ “Hrușova”; Daniela Macovei, contabil AEÎ 
“Hrușova”; Efimia Sulă, director executiv AEÎ “Botna”; Diana Ciorbă, manager relații clienți AEI “Hrușova”; Ababii Liuba, contabil 
șef AEÎ “Botna”; Midoni Svetlana- casier AEÎ “Botna”.

Fondatorii: Grigore Cotovici, Mihail Jalbă, Gheorghe Barbăneagră, Anatolii Gori, Mihail Țanga, Olga Barbăneagră, Grigore Ciorbă, Dumitru Melnic, Elena Iovu, Ecaterina Rusu.


