
Proiecte manageriale pentru perioada 

2023-2028 CAR:

-Acordarea împrumuturilor promoționale cu constituire de 

fond social din împrumut.

- Continuare masurilor de prudentialitate in toata aceasta perioada 

si practicarea unor dobanzi real pozitive la fondul social al membrilor 

C.A.R. 

- Din pacate, in Romania, nu mai exista o cultura a

economisirii, spre deosebire de majoritatea tarilor europene, de aceea

se va impune un accent deosebit pe educarea membrilor si a

prezentarii avantajelor acestei filozofii si extinderea serviciilor oferite

de CAR catre salariatii altor societati si institutii.



- Un alt obiectiv ce trebuie urmarit este imbunatatirea

imaginii sediului, Consiliul Director fiind constient de impactul pe

care aspectul sediului il are asupra celor care ne calca pragul. Sa dam

institutiei o infatisare moderna, profesionala, care sa dea masura

dezvoltarii noastre.

- Consiliul Director trebuie sa identifice avantajele competitionale

fata de celelalte institutii financiare de pe piata, folosindu-le in

activitatea zilnica. Acestea sunt : formularistica simpla, abordare

profesionala dar prietenoasa, inexistenta comisioanelor, alocarea

timpului in vederea consilierii financiare a membrilor.



- In vederea unei bune administrari a activelor este obigatorie

stabilirea unei politici de delincventa (imprumuturi restante) si

de constituire a provizioanelor pentru pierderi din imprumuturi.

- Stabilirea unei politici de investitii lichide si financiare scopul

politicii este sa ofere si sa completeze managementul lichiditatilor

C.A.R., deoarece cererile de imprumuturi si oferta de fonduri nu pot

fi anticipate cu exactitate.Excesul de lichiditate trebuie convertit in

active productive. Totodata trebuie tinut ca toate investitiile trebuie

facute in institutii sigure si in limitele cadrului legal.



Nu se poate sublinia niciodata indeajuns importanta unui

capital institutional adecvat al C.A.R.-ului. Cu cat capitalul

institutional este mai mare, cu atat C.A.R. –ul este mai sigur

pentru membrii sai, cu atat este mai capabil sa faca fata

incertitudinilor viitoare, cum ar fi pierderi de active si schimbari

economice negative.

Capitalul institutional are patru mari scopuri:



1 Imbunatatirea castigurilor.

2 Acoperirea pierderilor atat a celor anticipate (imprumuturi

delincvente nerecuperabile) cat si a celor neidentificabile. Constituirea

provizioanului pentru pierderile din imprumuturi poate fi marita sau

micsorata in functie de necesitati.

3 Finantarea activelor neproductive.

4 Adaptarea la presiuni viitoare ale concurentei. Daca C.A.R. –ul

doreste sa ramana competitiv pe piata financiara in schimbare, este

important sa fie capabil sa finanteze schimbarile din cadrul

operatiunilor sale, astfel incat sa furnizeze in continuare servicii

competitive.
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