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Raportul Consiliului Director al CAR PROCONCORDIA BRĂILA IFN 

pe anul 2020 

 

 

Consiliul Director al Casei de Ajutor Reciproc Proconcordia Brăila IFN, este format din 5 

membri si 1 membru supleant: Ionescu Anca Irina – președinte, Ficleanu Marian – Director 

Executiv, Cojocaru Elena – Director Economic, Ficleanu Cosmin Adrian – Membru, Roşu Simion 

Nelu – Membru și Boca Ionel – membru supleant.  

Informăm Adunarea Generală că CAR PROCONCORDIA BRĂILA IFN, este membru 

FEDCAR Bucureşti, care la rândul său este membru ENCU (Rețeaua Europeană a Uniunilor de 

Credit) și WOCCU (Asociația Mondială a Uniunilor de Credit, care are în componentă 

aproximativ 120 de țări).  

În ciuda situației economice în care suntem, din păcate de atâta vreme, CAR 

PROCONCORDIA BRĂILA IFN a cunoscut o creștere și o dezvoltare a activității. Consiliul 

director al CAR felicită cele sase sucursale (Brăila, Slobozia, Călăraşi, Giurgiu, Alexandria si 

Focsani) pentru eforturile făcute și pentru rezultatele obținute, înregistrându-se creșteri atât în ceea 

ce privește numărul de membrii (2.927/31.12.2020 față de 2.678/01.01.2020 aprox. 10%) cât și a 

fondului social (19.371.408 lei/31.12.2020 față de 16.663.204 lei/01.01.2018 aprox 16%).  

Este o creștere semnificativă și arată că sucursalele noastre și-au întărit poziția locală 

extinzându-și aria de acoperire, având drept consecință creșterea vizibilităţii CAR 

PROCONCORDIA BRĂILA în teritoriu.  

Activitatea CAR-ului s-a desfășurat respectând prevederile OUG 26/2000 și Legea 

93/2009, a normelor interne de funcționare, a regulamentului de organizare internă și a hotărârilor 

luate de Consiliul Director, care asigură conducerea CAR-ului intre Adunările Generale. Consiliul 

Director s-a preocupat pentru îmbunătățirea activității de acordare de împrumuturi, cât și în 

urmărirea cheltuielilor efectuate pentru susținerea activității curente și punctualitatea cu care au 

fost achitate obligațiile la bugetul statului.  

Activitatea Consiliului Director în privința acordării de împrumuturi a constat în:  

a) Analiza activității desfășurate de conducerea executivă privind: 

- Înscrierea de noi membri;  

- Atragerea de membri care să depună fond social pentru fructificare;  

- Retragerea de membrii CAR;  

- Aprobarea împrumuturilor acordate;  

- Recuperarea împrumuturilor acordate.  



b) fixarea dobânzilor active (la împrumuturi) și a dobânzilor pasive (la fondul social) ori de câte 

ori a fost nevoie. În cursul anului 2020 dobânzile pentru acordare împrumuturi au fost cuprinse 

între 19-28%/an, în funcție de perioada de rambursare, iar cele pasive intre 3-10%/an.  

În anul 2020 suma împrumutată a fost de: 11.300.950 lei, soldul la împrumuturi: 18.989.182 lei, 

total venituri: 4.955.305 lei, total cheltuieli: 4.916.459 lei. Rezultatul exercițiului (excedent): 

38.847 lei.  

Balanța de verificare la 31.12.2020 probează faptul că nu sunt obligații scadențe și 

neonorate la bugete de asigurări sociale, șomaj, sănătate, bugetul local, etc. Datorită faptului că în 

anul 2020 CAR PROCONCORDIA BRĂILA IFN a înregistrat excedent, s-a recurs la constituirea 

de ajustari privind deprecierea imobilizarilor in valoare de 700.000 lei.  

Față de cele rezultate din analiza activității de la înființare și până la 31.12.2020 s-a 

constatat că indicatorii reflectați în bilanțul contabil și anexele acestuia redau cu sinceritate în toate 

aspectele lor semnificative realitatea activității Casei de Ajutor Reciproc Proconcordia.  

În cursul anului 2020, având în vedere situația economică financiară bună s-au acordat 

salariaților stimulente sub forma de prime pentru efortul depus (cu ocazia, Crăciunului, 8 Martie, 

1 Iunie, Zi Aniversară, prima de vacanta).  

Alte informații:  

a) Dezvoltarea previzibilă a entității CAR își va axa activitatea pe aceleași domenii ca în trecut, 

din considerentul ca pe aceste domenii s-a înregistrat cea mai mare rată a excedentului;  

b) Activitățile din domeniul cercetării și dezvoltării – nu este cazul;  

c) Informații privind achizițiile propriilor acțiuni, și anume – motivele achizițiilor efectuate în 

cursul exercițiului financiar; numărul și valoarea nominală sau, în absența acesteia, echivalentul 

contabil al acțiunilor achiziționate și înstrăinate în cursul exercițiului financiar și proporția din 

capitalul subscris pe care acestea o reprezintă în cazul achiziției și înstrăinării cu titlu oneros, 

contravaloarea acțiunilor; numărul și valoarea nominal sau, în absența acesteia, echivalentul 

contabil al tuturor acțiunilor achiziționate și deținute de entitate și proporția din capitalul subscris 

pe care acestea o reprezintă- nu este cazul;  

d) Existent de sucursale ale entității – la data de 31.12.2020 are 5 sucursale înființate în localitățile 

Slobozia – jud. Ialomița, Călăraşi – jud. Călăraşi, Giurgiu – jud. Giurgiu, Alexandria – jud. 

Teleorman si Focsani – jud. Vrancea.  

e) În ceea ce privește utilitatea de către entitate a instrumentelor financiare, dacă sunt semnificative 

pentru evaluarea activelor sale, a datoriilor, a poziției financiare și a excedentului:  

- Obiectivele și politicile entității în materie de management al riscului financiar – sunt actualizate 

anual sau de câte ori este cazul.  

- Expunerea entității la riscul de credit, riscul de lichiditate și la riscul fluxului de numerar – CAR 

are contract de colaborare cu firme care se ocupa cu securitatea numerarului, a bunurilor și a 

persoanelor.  

Menționăm faptul că - datorită încadrării în categoria entități mici, conform art. 491 (alin.1) 

din OMFP 1802/2014 – pentru a înțelege dezvoltarea, performanța sau poziția entității, CAR-ului 

nostru nu este obligat să prezinte o analiza ce cuprinde indicatori cheie de performanță financiari, 

nefinanciari relevant (unde este cazul) pentru activitățile specific, inclusiv informații referitoare la 

aspecte de mediu și de personal, iar în prezentarea analizei, raportul membrilor Consiliului 



Director nu trebuie să conțină, atunci când este cazul, referiri și explicații suplimentare privind 

sumele raportate în situațiile financiare anuale. 

Privitor la activitatea anului 2021 Consiliul Director asigură toți membrii CAR că va 

acționa în sprijinul acestora prin acordarea de împrumuturi avantajoase și pentru păstrarea 

economiilor în condiții de siguranță.  

Datorită experienței profesionale dovedită până în prezent a dlui Cosmin Ficleanu, membrii 

Consiliului Director a CAR Proconcordia Brăila IFN îl propun ca participant la alegerile din cadrul 

Consiliului Director al FEDCAR cu scopul de a continua promovarea sistemului CAR din 

România și a imaginii FEDCAR.   

În vederea dezvoltării activității, Consiliul Director propune Adunării Generale înființarea 

de noi sucursale. Concret, pentru anul 2021, propunem înființarea unei sucursale în orașul 

Campina, județul Prahova.  

Propunerea pentru Comisia de Cenzori constituie un document separat pe ordinea de zi. 

În încheiere, mulțumim membrilor CAR PROCONCORDIA BRĂILA IFN, care au avut 

și au încredere în activitatea pe care o desfășurăm și le promitem că anul 2021 să fie mai profitabil.  

 

 

Președintele Consiliului Director  

al CAR Proconcordia Brăila IFN  

  


