
RAPORT ACTIVITATE 2022 
al Consiliului Director si salariatilor la

Asociatia C.A.R. Invatamant Campulung

Am ales această zi pentru desfășurarea Adunării Generale a 

Asociației C.A.R. Învățământ , zi cu simbolistică în calendarul popular 

al sufletului nostru, sărbătoarea de Dragobete. Înainte de toate, 

Dragobetele reprezintă sfârșitul și începutul unui nou anotimp. 

Etimologic, numele provine de la două cuvinte slave vechi: ,,dragu” 

(care înseamna drag) și ,,biti” (însemnând a fi). ,,Dragubiti” însemnă 

deci ,,a fi drag”. Același lucru vrem să-l transmitem tuturor membrilor 

asociației noastre, ne sunteți „dragubiti”și suntem  și vom fi aici, sa 

nu fiți și să nu fim „PĂGUBIȚI”.



Ca în fiecare an, Consiliul Director prezintă raportul de

activitate care are ca obiectiv principal, analiza activităţii desfăşurate

în perioada anului trecut, cu accent pe eficienţa economico-financiară.

Conferinta se desfăşoară în temeiul prevederilor Statutului

propriu, delegaţii desemnaţi fiind din rândul membrilor cu vechime în

CAR, mandataţi să analizeze cu obiectivitatea cuvenită activitatea

desfăşurată în anul 2022.

La finele anului 2022 ASOCIATIA C. A. R. INVATAMANT

CIMPULUNG deservea nu numar de 4.484 memebri care aveau

un fond social de 52.064.995 lei.



SITUATIA ECONOMICO-FINANCIARA

In anul 2022 au fost acordate un numar de 1.324

imprumuturi in valoare de 38.217.268 lei. Portofoliul de imprumuturi

la 31 decembrie 2022 fiind de 1.993 , ceea ce reprezinta faptul ca 44

% din membri CAR au imprumuturi.

Valoarea imprumuturilor a crescut datorita cresterii sumei

imprumutate de la 50.000 lei la 70.000 lei- 100.000 lei , dar si

cresterii pretului la bunurile imobile fapt ce a determinat ca membri

CAR sa se imprumute la suma maxima.

In perioada 1 ian 2022 – 31 dec 2022 veniturile realizate au fost de

4.617.081,76 lei din care: Venituri obtinute pentru imprumuturile

traditionale in suma de 4.216.652,86 lei;

Venituri din ajustari in suma de 66.475,27 lei.



Cheltuielile au fost in suma de 1.876.122,76 lei ceea ce

reprezinta 41,5 % din veniturile incasate, conform art. 25 statut

Nivelul maxim al cheltuielilor totale ale C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT

CÂMPULUNG , nu poate depăşi 55% din veniturile realizate. Din

totalul cheltuielilor, 979.761,28 lei reprezinta cheltuieli cu ajustarile.

La sfarsitul perioadei analizate rezultatul financiar este de 2.740.959

lei raportat la un fond social mediu anual de 46.638.914 lei .

Propunem Ad Generale bonificarea fondului social mediu anual

cu 5,5%.

- Bonificatie 2.565.140,27 lei

- Alimentare fond deces cu suma de 5.800 lei

- Rezerve statutare suma de 170.018,73 lei



Disponibilitatile banesti – depozite la banci, la inceputul

anului erau cu un sold de 1.231.498 lei iar in prezent sunt cu un sold

de 1.078.000 lei, diferenta de 153.498 lei fiind utilizata pentru

acordarea de imprumuturi. Dobanda cu care s-a constituit depozitele a

fost de 1.5% -2,5% iar dobanda cu care acordam imprumuturi este

intre 9 – 15%.

Disponibilitatile in contul curent la banci la 31 decembrie este

de 6.766.289,57 lei.Total disponibilitati la 31 decembrie 2022 =

6.766.289,57 lei + 1.078.000 lei = 7.844.289,57 lei + sold casa

428.390,08 lei = 8.272.679,65 lei ceea ce reprezinta 16% din fondul

social al membrilor CAR.



Nivelul dobanzii cu care s-au acordat imprumuturile s-a situat intre

9-15%

pe an, suma maxima imprumutata de trei ori fondul, dar nu mai mult de

100.000 lei oferta ce se incheie la 31 dec 2022.

Realizarea rezultatului financiar care a permis bonificarea fondului social cu

5,5% si constituirea de rezerve statutare si alimentarea fondului de deces s-a

datorat:

- Celor trei forţe, care acţionând separat şi în conjuncţie, împing CAR-

urile astăzi din ce în ce mai adânc într-un teritoriu pe care salariatii şi

Consiliul de Administratie îl simt înspăimântător de nefamiliar. Aceste

forţe sunt CCS: Clienţi- imprumutati, Concurenta - in zona se afla

suficiente CAR-uri , Schimbare.
- Clienti – imprumutatii sunt cei care doresc imprumuturi, când doresc, cum doresc şi cum vor să facă plata,

- Concurenta - imprumuturi similare se vând pe pieţe diferite pe baze de concurenţă total diferite: pe o piaţă

pe bază de preţuri, pe alta pe bază de asortiment, în altă piaţă pe baza calităţii oferite, iar altundeva pe baza

serviciului oferit ,

- Schimbarea -al treilea element menţionat mai înainte (CCS). Ştim deja că atât clienţii imprumutatii , cât şi

concurenţa s-au schimbat, dar s-a schimbat, de asemenea, însăşi natura schimbării. În primul rând

schimbarea a devenit în acelaşi timp atotcuprinzătoare şi de neevitat. Ea a devenit normalitate -Darwin ne

arată că nu supravieţuiesc cei mai frumoşi, cei mai deştepţi sau cei mai puternici; viitorul este al celor care

se adaptează cel mai bine la schimbare.



si urmatoarelor:

1 munca in echipa: Consiliul Director – salariati-membri CAR si nu in ultimul rand membri

comisiei de cenzori,

2 acordarea de consultanta la acordarea imprumuturilor, educatie financiara si cheltuire

responsabila -se analizeaza de comitetul de acordare a imprumuturilor si se determina

posibilitatile reale de plata a ratelor la acordarea imprumuturilor iar pentru membri aflati in

dificultate financiara, se incearca rezolvarea situatiei in mod amiabil, prin refinantare,

reesalonare si plata lunara a debitului la CAR, ultima solutie fiind executarea silita,

3 acordarea de informatii complete, transparente si usor de inteles – salariatii prezinta DAE si

furnizeaza informatii complete cu privire la toate costurile produselor financiare, suma totala

de plata fiind prezentata in mod clar in contractul de imprumut. Acesta este transparent si

usor de inteles iar membrul primeste un contract de imprumut si un grafic de rambursare,

4 costurile produselor financiare sunt sub nivelul de pe piata financiara, sunt competitive in

contextul national (criza , inflatie, nesiguranta veniturilor) si permit acoperirea tuturor

cheltuielilor de functionare.

5 sistemul C A R este adecvat pentru a proteja confidentialitatea si integritatea informatiilor.

Personalul responsabil cu introducerea datelor in sistem este instruit si fiecare angajat are

atribuita parola pentru a accede in sistem,

6 personalul si memebri Consiliului Director respecta prevederile Codului de conduita etica

si profesionala, continuind traditia de casa de ajutor reciproc consacrata nevoilor membrilor,

cu un tratament respectos si echitabil privind drepturile si obligatiile membrilor.



Problema cea mai importanta in perioada urmatoare este cum

putem sa ne mentinem si sa nu ne DECAPITALIZAM, in conditiile in

care ROBOR A DEPASIT 7,75% si IRCC a avut o creștere constantă

de la 1,17% la începutul anului 2022, la peste 5 % spre sfarsitul

acestuia, o crestere destul de mare cea ce determina cresterea ratelor

la imprumut. IRCC se calculează pe baza tranzacțiilor efective, în timp

ce ROBOR este o medie pe baza cotațiilor afișate - prețuri de strigare.

Așa se face că pentru aceeași zi, între ROBOR și IRCC apar diferențe

semnificative. În luna septembrie 2022 de exemplu, diferența a fost de

cca 2 puncte procentuale, dobânda IRCC fiind mai mică. La

determinarea IRCC se ține cont de dobânzile efective negociate

între instituțiile bancare la momentul în care au loc diverse

tranzacții între ele.



ALTE REALIZARI ALE CONSILIULUI DIRECTOR IN AFARA DE CELE FINANCIARE 

1 Actualizarea statutului conform legislatiei actuale – ASOCIATIA CAR INVATAMANT

CAMPULUG nu IFN.

2 Inscrierea Asociatiei C A R Invatamat Campulung in Registrul Special Partea

A Asociatii la judecatoria Campulung, conform sentintei civile nr 4618/205/2020.

3 Extindere sediu prin concesionarea de la Primaria C-lung a suprafetei de 9 mp.

4 Imbunatatirea procedurilor de mamagement al riscurilor, financiare, operationale

si institutionale si a procedurii de reesalonare a creditelor neperformante, in

vederea incadrarii in limitele indicatorilor de performanta financiara.

5 Au fost actualizate documentele de proprietate conform planului cadastral.

6 S -a introdus un nou produs de economisire „ juniorul”,destinat membrilor

minori.

7 Au fost intocmite proceduri pentru imprumuturi oferta imprumuturi de 100 000

lei.

8 A fost finalizata arhivarea documentelor si cele cu termen de casare au fost

predate la topit.

9 A participat la organizarea de catre FEDCAR a Adunarii Generale, la

definitivarea noului contract de imprumut.

10 S-a preocupat de conditiile de lucru si de stimulare pentru salariati, dar si de

modul cum sunt recuperate creditele restante.
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EVOLUTIE FOND SOCIAL
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EVOLUTIE VENITURI
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Încheiem această succintă prezentare care s-a 
dorit a fi o informare asupra principalelor repere din 
activitatea CAR Învățământ Câmpulung şi ne exprimăm 
pe această cale, încrederea că, prin continuarea 
colaborării între Consiliul Director  şi membrii săi, se 
vor obţine rezultatele aşteptate.

Cu stimă, 
Consiliul Director 
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