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Casele de ajutor reciproc ale salariaţilor din România – instituţii
financiare nebancare sunt similarele uniunilor de credit din întreaga
lume. Funcţionează în baza Legii nr. 122/1996 privind regimul juridic
al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi al uniunilor acestora,
republicată, a O.G. Nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii
aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi a Legii nr. 93/2009, privind instituţiile
financiare nebancare.


În sistemul Uniunii Naționale a C.A.R. la data de 30.06.2015
funcționau 1.692 case de ajutor reciproc, cuprinzând 1.012.196
membri, mai mulți cu 20.079 membri decât sfârșitul anului 2014.
Numărul caselor de ajutor reciproc a scăzut cu 66 case față de
31.12.2014, ca urmare a procesului de comasare, fuziune și lichidare
ce a avut loc în această perioadă.
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Capitalurile proprii ale C.A.R. sunt de 535,58 mil.lei, reprezentând cca.
18% din totalul activelor, dintre care rezerve statutare și de risc 434,63
mil.lei, reprezentând o pondere de 81,15% din capitalurile proprii.


Fondurile sociale ale membrilor sunt în valoare de 2.313,45 mil.lei la data
de 30.06.2015.


Valoarea împrumuturilor acordate membrilor CAR în semestrul I 2015 a
atins nivelul de 1.328,97 mil.lei, reprezentând o creștere cu 7,42%fată de
luna iunie 2014 și 53,63% din valoarea împrumuturilor acordate în anul
2014.


Ponderea împrumuturilor neperformante, trecute în contul de debitori
reprezintă 2,01% din totalul imprumuturilor înregistrate la data de
30.0.6.2015


Ce este o Casă de Ajutor
Reciproc (C.A.R.)?




Casa de Ajutor Reciproc (C.A.R.) este
o asociaţie de persoane fizice,
salariate sau care obţin venituri de
natură salarială.
Casa de ajutor reciproc este o
instituţie financiară nebancară, fără
scop patrimonial, organizată în
vederea sprijinirii şi întrajutorării
financiare a membrilor asociaţi.

De ce alegi o casă de ajutor
reciproc?








Pentru că membrii se ajută între ei pentru
rezolvarea unor probleme financiare.
Pentru că membrii participă la luarea deciziilor
importante privind activitatea casei de ajutor
reciproc.
Pentru că are grijă de economiile acumulate de
membri la fondurile sociale proprii prin
bonificarea anuală în condiţii avantajoase.
Pentru că este prezentă şi răspunde prompt la
solicitările membrilor.

Produse şi servicii








Acordarea de împrumuturi, cu dobândă, pentru
satisfacerea nevoilor personale sau dezvoltarea
afacerilor.
Constituirea fondurilor sociale proprii prin
acumulări lunare sau ocazionale şi bonificarea
acestora prin dobânzi anuale.
Acordarea unui ajutor nerambursabil urmaşilor,
în cazul decesului unui membru, cu condiţia ca
C.A.R. să aibă constituit fondul pentru ajutor în
caz de deces.
Alte ajutoare sociale.

Tipuri de împrumuturi




tradiţionale, în cuantum de 3-5 ori fondul
social al membrului;
diversificate:





de urgenţă, pe termen de 1-4 săptămâni;
pe termen scurt, 1-12 luni;
pe termen mediu, 1-3 ani;
acordate membrilor pentru a-și dezvolta
activități generatoare de venit.

Probleme cu care ne
confruntăm
1. Excesul de lichiditate – membri C.A.R. sunt
rezervați în accesarea împrumuturilor datorită
nesiguranței locurilor de muncă, respectiv a
veniturilor:
a) Limitarea variantelor de plasament pe piața
financiară datorită randamentelor scăzute;
b) Eliminarea de la garantare a depozitelor
caselor de ajutor reciproc de către bănci;
c) Cadrul legislativ restrictiv.

Probleme cu care ne
confruntăm
2. Menținerea în continuare a unor entități C.A.R.
mici fără potențial economic, nesustenabile;
3. Neincluderea caselor de ajutor reciproc în
mecanismele de garantare;
4. Cadrul legislativ restrictiv în privința gamei de
servicii.

