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 PROIECTUL ”EU-LEVEL NGOS NETWORKS ACTIVE IN THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AND 

POVERTY REDUCTION OR MICROFINANCE AND SOCIAL ENTERPRISE FINANCE” IMPLEMENTAT DE 
MICROFINANCE CENTRE (MFC) CU FINANTARE  PRIN PROGRAMUL EUROPEAN EMPLOYMENT AND 

SOCIAL INNOVATION ( EASI). 
 

ASOCIATIA DE MICROFINANTARE DIN ROMANIA/ 
GRUPUL DE LUCRU µ Finance Romania 

 

INTALNIREA NR 4/ 11.11.2021 

European Microfinance Month 2021 in 
Romania 

Luna europeana a microfinantarii 2021 
sarbatorita in Romania 

Participari la Conferintele MFC si EMN 2021 
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Luna europeana a microfinantarii 2021 
sarbatorita in Romania 

Ziua Microfinanțării este o initiațivă europeană 

susținută de European Microfinance Network (EMN) și 

Microfinance Centre (MFC) având drept misiune 

promovarea facilităților de microfinanțare ca posibilități 

de încurajare a antreprenoriatului în lupta împotriva 

șomajului și excluziunii sociale.   

 
 

• Patria Credit IFN, membră a Grupului Patria Bank, instituție dedicată microfinanțării 
producătorilor agricoli și micilor afaceri din mediul rural, se alătură și anul acesta inițiativei 
European Microfinance Network și celebrează alături de alte 20 de instituții și parteneri 
europeni Ziua Europeană a Microfinanțării. 

• Ziua aniversării, anul acesta, a fost aleasă simbolic în data de 15 octombrie, pornind de la 
statistica Eurostat, conform căreia 21,7% din populația Uniunii Europene este expusă 
riscului de sărăcie sau excluziunii sociale. Astfel, raportat la zilele dintr-un an 
calendaristic, aceasta înseamnă că în jurul datei de 15 octombrie ”ușile se închid” pentru 
cei care doresc să-și construiască o viață mai bună 

 
Ziua Microfinanțării 2021. Patria Credit 
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• Patria Credit sărbătorește Ziua Microfinanțării și cu două vești bune: 

• Raluca Andreica, CEO Patria Credit, a fost desemnată membru în boardul European 

Microfinance Network, pentru urmatorii 3 ani. Numirea sa este o recunoaștere importantă a 

performanței și determinării întregii echipe Patria Credit și Patria Bank de a susține și finanța 

producătorii agricoli și micile afaceri din mediul rural, de a contribui la dezvoltarea comunităților 

rurale și incluziunii sociale și financiare. Vocea microfinanțării românești, est-europene și a tuturor 

instituțiilor de microfințare membre EMN se va auzi la masa discuțiilor europene pentru decizii 

importante în microfinanțare. 

• Lansarea unei oferte aniversare limitată pentru clienții existenți și noi: creditele solicitate și 

acordate în perioada 18-22 octombrie 2021 vor beneficia de comision de acordare ZERO. 

Ziua Microfinanțării 2021. Patria Credit 

Participare la Conferinta MFC 

https://www.patriacredit.ro/informatii-utile/stiri/ziua-microfinantarii-2021
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Speakers/ Teme 

• Human Resources/ People 
Power 

• Balkan and Eastern Europe 
Round table 

• MF in time of COVID-19 
 

Conferina anuala EMN  

Sub motto-ul "Finanțare incluzivă pentru un viitor incluziv",  
Ateliere de lucru pe cele mai fierbinți subiecte ale microfinanțării. 

 

 Cu intervenții din partea diferiților factori de decizie, finanțatori, 
practicieni în microfinanțare și micro-antreprenori, evenimentul a 
a fost ocazia de a sărbători cea de-a 7-a ediție a campaniei Ziua 
Europeană a Microfinanțării,  in efortul de sensibilizare la nivelul 
întregii rețele culminând cu o ceremonie de evidentiere a 
practicienilor în microfinanțare care au fost certificati  recent  pe 
Codul european de bună conduită pentru furnizarea de 
microcredite. 

 
Presentations_EMN_AC2021.zip - Google Drive 

https://drive.google.com/file/d/1SRKRf_M6uCGYbkh0ILabz860lhLeLbOZ/view
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Participare la Conferinta EMN 

Participare la Conferinta EMN 
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Participare la Conferinta EMN 

Participare la Conferinta EMN 
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Participare la Conferinta EMN 

Participare la Conferinta EMN 
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Buletin Informativ 2 
Report MFC  Global Newsletter  2/2021 
October 2021 

Programe de instruire sem.2/2021 

• P2P training  Fintechs to Romcom 

7/8 Octombrie 2021 - 12 Participanti;  5 IMF 

• Curs  Analiza cererii de credit  

Online 17/18 Noiembrie 2021 -   inregistarea 
continua 

• Curs IFRS – in pregatire, Comparatie oferte : 
– KPMG ofera 14 ore de curs in 4 module la pretul total 

de 10.000 EUR (recomanda 20 de participanti) 

– PWC ofera ~ 8 ore de curs in 2 zile la pretul total de 
11.600 EUR (limiteaza la 30 de participanti) 
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Propuneri activitati 2021 

• Cursuri de instruire - Propuneri: 
- digitalizarea microfinantarii,  
- vanzari on-line,  
- intretinerea relatiilor cu clientii ; evaluarea gradului de satisfactie  al membrilor 
- GDPR, IFRS-partea 2,  prevenirea spalarii banilor 
- Analiza financiara si de Risc pentru - SRL (micro si mici) 
- Resurse Umane 

 

• Vizite de studiu/  Schimb de experienta 
– P2P cu ASF din Albania si Ungaria 
– Intalnire ALB sau ARB 

 
• Policy Forum – eveniment cu participare internationala,  martie/ aprilie 2022 

impreuna cu Board EMN si  AG – Asociatia de MF 
• Participari la  Conferinte/ evenimente 

– Participare la conferintele anuale ale  EMN si MFC 

Cooperare cu asociatiile MF pan-
europene, nationale si regionale 

• AMF este membra a MFC 

Propunere de cooperare strategica cu MFC in 
programul lor de  parteneriat cu Asociatiile 
nationale:  MFC Partnership Programme for 
Country Associations - The Microfinance Centre 

• AMF  afiliere la  EMN -  termen 8 dec intalnire 
Board EMN 

•  Propunere P2P cu ASF din Albania 

• Intalnire ALB sau ARB ( Romania) 

 

 

https://mfc.org.pl/mfc-partnership-programme-for-country-associations/
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NEXT meeting/ activitati 

• Comunicare cu membri,  website, newsletter  

https://mirelaluck13.wixsite.com/amfr0 
– Comitet de pregatire materiale  postate  pe Website : V. Mihut, A. 

Bordas,  F. Lese – Maria Doiciu;  finalizare  website AMF dec.2021 

• Stabilirea agendei  datei si locatiei  intalnirii 
Asociatiei de MF /Grupului de lucru nr. 1/2022    

On line 14-18 Februarie 2021; Agenda intalnirii:  
– Raport de activitate 2021 

– Program de activitate  2022 

– Pregatirre AG – AMF – martie 2022 

 Finalizarea intalnirii 

https://mirelaluck13.wixsite.com/amfr0
https://mirelaluck13.wixsite.com/amfr0

