
Vizită de lucru la Asociația de servicii financiare a cetățenilor  

din Macedonia – FULM 

 

În perioada 23-26 septembrie 2014, o delegație din reprezentanți ai 

Asociaţiei Centrale, CNPF şi Corporaţiei de Finanţare Rurală, a participat la 

Forumul internațional de discuții al instituţiilor financiare nebancare cu tematica 

referitor la tendințele de dezvoltare a uniunilor de credit, organizat de către 

Asociația de servicii financiare a cetățenilor din Macedonia - FULM (în 

continuare - FULM), care în această perioadă a marcat și aniversarea de 15 ani 

de la constituire. În 1999, FULM  a fost fondată ca parte a sistemului 

international de uniuni de credit  cu sprijinul financiar oferit de către Agenția 

Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și asistență tehnică din 

partea Consiliului Mondial al Uniunilor de Credit (WOCCU), care în prezent 

întrunește circa 120 de milioane de membri din 101 de țări. (vezi harta de mai 

jos, cu culoarea albastră sînt indicate uniunile de credit – membre WOCCU)  

  

 

  În cadrul evenimentelor, au avut loc întrevederi cu conducerea Băncii 

Centrale, Parlamentului Macedoniei, Ministerului Finanțelor, Ministerului 

Integrării Europene, fiind discutate unele probleme ce ţin de activitatea uniunilor 

de credit și susținerea organelor de stat în soluționarea acestora, aspecte legale 

aplicate în domeniu de către statele participante la forum și impactul directivelor 

Uniunii Europene asupra instituţiilor financiare nebancare, în special care 

acceptă depuneri de economii de la populație, precum şi au fost discutate 

soluţiile pentru ţările în proces de aderare. 



La evenimentele organizate  de către FULM au participat reprezentanţi ai 

sistemelor uniunilor de credit din:  Irlanda, Polonia, SUA, Marea Britanie, 

Estonia, România, Albania, Cosovo, Moldova, din partea WOCCU, USAID și 

alți parteneri de dezvoltare la nivel internațional.  

 

FULM îşi desfășoară activitatea de la oficiul central din or. Scopje şi 6 

filiale situate pe teritoriul țării. În anul 2013, FULM a înregistrat următoarele 

rezultate financiare: active - 5,35 mil dolari SUA, capital propriu - 2,02 mil. 

dolari SUA, depuneri de economii - 3,2 mil. dolari SUA, împrumuturi acordate - 

4,11 mil. dolari SUA, numărul de membri  - 7470. 

În prezent FULM prestează membrilor săi următoarele servicii financiare: 

- acordă împrumuturi membrilor (volumul împrumuturilor acordate pe 

parcursul a 15 ani este de circa 30 mil. de dolari SUA); 

- acceptă depuneri de economii de la membri (la moment circa 8 mii 

depunători în sumă de 3,2 mil. dolari SUA). 

 

Trebuie de menționat că FULM, împreună cu băncile comerciale din 

Macedonia, sînt membri ai Fondului de Garantare a Depozitelor, care garantează 

rambursarea depozitelor asigurate dar nu mai mult de 30 000 euro, echivalentul 

în valuta națională - Dinari pentru un deponent. 

 

 



 

 

Pentru a spori capacitatea sa, FULM conlucrează în prezent  cu 

autoritățile din Macedonia pentru a promova modificări legislative ce țin de: 

1) obținerea permisiunii pentru FULM de a accepta depuneri de economii 

de la membrii săi mai mult decât dublu din valoarea capitalului instituțional;  

2) diversificarea serviciilor acordate membrilor săi, inclusiv: de a efectua 

tranzacții în cadrul sistemului de plăți macedonean,  plata facturilor de utilități și 

servicii comunale, emiterea de carduri de debit și de credit, transfer de bani ca 

fonduri de pensii, accesul la donaţii sau împrumuturi externe de  la entități 

interne sau internaționale, precum și alte servicii financiare. 

 

Rezultatul discuțiilor avute în cadrul vizitei de lucru din Macedonia, cu 

reprezentanții WOCCU și ai sistemelor dezvoltate a uniunilor de credit din 

Irlanda, Polonia, SUA, Marea Britanie, încă o dată au confirmat corectitudinea 

direcţiilor de dezvoltare a sistemului asociaţiilor de economii şi împrumut din 

Republica Moldova. În prezent  Asociaţia Centrală a pus în atenția Guvernului, 

Parlamentului, CNPF și altor autorități publice Proiectul de lege pentru 

modificarea şi completarea Legii asociaţiilor de economii şi împrumut nr. 139-

XVI din 21 iunie 2007, prin care se propune diversificarea serviciilor financiare 

acordate membrilor AEÎ, crearea fondului de garantare a depunerilor de 

economii, consolidarea capacității Asociaţiei Centrale și alte modificări, care vor 

duce la o dezvoltare mai durabilă a sistemului  AEÎ şi obţinerea unor indicatori 

financiari în creştere. În acest context, Asociaţia Centrală va asigura suportul și 

cooperarea necesară pentru promovarea acestuia. 

 

Aducem mulțumiri UCIP IFAD, în persoana dlui Victor Roşca pentru  

finanțarea cheltuielilor legate de participarea reprezentantului Asociaţiei 

Centrale la Forumul internațional de discuții al instituţiilor financiare nebancare 

desfășurat în Macedonia. Experienţa acumulată fi contribui pentru dezvoltarea 

Asociaţiilor de Economii şi Împrumut din Republica Moldova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


