În atenţia:
Domnului Liviu Avram – Redactor şef-adjunct, Ziarul “Adevărul”
Domnului Eugen Ciufu – jurnalist, Ziarul “Adevărul”

Stimaţi domni,

În virtutea dreptului la replică si pentru corecta informare a cititorilor dumneavoastră, în legătura
cu articolul “Liceu de lux, o afacere PDL-PSD. Familia lui Vasile Blaga (PDL) şi cea a lui Ioan
Moraru (PSD) au înfiinţat o şcoală în centrul Capitalei” publicat în ziua de 6 noiembrie a.c.,
facem următoarele precizări pe care va rugam să le publicaţi în ziarul “Adevărul” în mod
corespunzător.
Aşa cum de altfel, a fost menţionat şi în corespondenţa electronică trimisă la data de 26
octombrie a.c. la adresa eugen.ciufu@adevarul.ro, urmare solicitării făcute domnului Ioan
Hidegcuti, Preşedintele Directoratului Fondului Român de Contragarantare (FRC), societatea
comercială Millenium Education SRL, s-a adresat în luna iunie a.c. unei bănci comerciale în
vederea obţinerii unor facilităţi de creditare. Drept urmare, banca respectivă după o perioadă de
câteva luni de zile de analiza a cererii, a solicitat la începutul lunii august includerea în plafonul
de garantare al Fondului Naţional de Garantare al Creditelor pentru IMM (FNGCIMM) a celor
două facilităţi de creditare.
În urma analizei specifice realizate de FNGCIMM, acesta a comunicat băncii, la data de 1 august
a.c., acordul său cu privire la solicitarea de garantare, menţionând totodată faptul că garanţiile în
cauză beneficiază şi de contragaranţie urmare a respectării criteriilor de eligibilitate stabilite de
FRC prin convenţiile de mandat semnate cu fondurile de garantare.
Mecanismul de operare între fondurile de garantare şi FRC prevede însă faptul că notificarea
FRC privind acordarea de către FNGCIMM a unei contragaranţii se comunică FRC până cel mai
târziu in ziua de 25 ale lunii următoare celei în care a fost acordată garanţia contragarantată.
În cazul societăţii Millenium Education SRL, deşi banca a comunicat FNGCIMM cu adresele nr.
18767 şi, respectiv, nr. 18768 din 27.08.2012 faptul că societatea menţionată a renunțat la
creditele solicitate şi drept urmare acestea nu au mai fost acordate, FNGCIMM a notificat
totuşi FRC în data de 12.09.2012, cu privire la acordarea celor două garanţii contragarantate,
inducându-se astfel o eroare în sistemul informatic de gestionare al contragaranţiilor şi
determinând o stare neconformă cu realitatea. In acest mod se explică şi apariția pe site-ul FRC a
celor doua operațiuni.
FRC nu a sesizat în timp real împrejurarea menţionată, neavând dealtfel o asemenea posibilitate,
întrucât, cu referire la acelaşi mecanism, o astfel de situaţie se poate identifica numai la iniţiativa
garantorului (FNGCIMM), fapt care s-a şi întâmplat potrivit scrisorii transmisă de fondul de
garantare cu nr. 21085/24.09.2012 privind “Soldurile şi situația garanţiilor acordate”, document
emis lunar în mod sistematic de către fondurile de garantare cu scopul de a rectifica şi regla
eventualele neconcordanţe între situaţia contragaranţiilor notificate şi cele efectiv acordate.
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In cazul de fata, prin aceasta scrisoare sunt comunicate totodată rectificările pentru un număr de
37 de societăţi notificate FRC în luna august a.c., între care şi Millenium Education SRL.
În concluzie, se poate constata, fără echivoc, faptul că societatea comercială Millenium
Education SRL nu a beneficiat de nici un credit garantat şi contragarantat de FRC.
Suntem convinși totodată şi de faptul ca autorul articolului, de altfel un cunoscut şi respectat
jurnalist, în condițiile în care ar fi avut răbdarea de a se documenta în mod corespunzător asupra
subiectului, constatând concret buna noastră credință în a răspunde solicitărilor adresate pe
aceasta temă, articolul ar fi avut o cu totul alta ținută.
Regretăm faptul că printr-o nedorită eroare formală a fost generată această confuzie care, de
altfel, chiar şi rectificată, poate aduce atingere imaginii domnului Ioan Hidegcuti, Preşedintele
Directoratului Fondului Român de Contragarantare.
De altfel, pentru a nu genera pe viitor alte asemenea speculaţii care ar putea lăsa loc unor
suspiciuni vizând un prezumtiv conflict de interese, recent, domnul Ioan Hidegcuti a comunicat
celorlalţi asociaţi ai SC Millenium Education SRL decizia de a cesiona în mod integral părţile sale
sociale deţinute, semnând în acest sens un contract de cesiune.
Vă mulţumim şi vă asigurăm că vă stăm la dispoziţie cu orice precizări şi documente care pot
servi unei corecte informări a dumneavoastră şi a opiniei publice.

Compartimentul Consultanta si Comunicare al FRC
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