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GARANTARE - CONTRAGARANTARE

Activitatea fondurilor de garantare este cu
atât mai importantă acum, în contextul crizei
datoriilor din Europa, susţinută de incertitu dinile
de pe pieţele financiare şi economia reală.
„Într-adevăr, ca şi în anul 2008, sectorul bancar
se confruntă cu un număr de probleme
existenţiale, de la absorbirea pierderilor cauzate
de datoria suverană la necesitatea recapitalizării
pentru a răspunde la noile reglement\ri legate de
soli citările de fonduri. În aceste momente critice,
fondurile de garantare ajută la sta bilizarea
accesului IMM-urilor la finanţare, în ciuda
condiţiilor dificile cauzate de situaţia actuală”,
arată preşedintele AECM, Jose Fernando
Figueiredo, în mesajul adresat in vi taţilor la
seminar. Schimbările de legislaţie – Basel III şi
CRD IV – vor influenţa activitatea instituţiilor de
garantare, atât în calitate de intermediari fin an -
ciari supraveghetori, cât şi prin efectul de
atenuare a garanţiilor privind cerinţele de fonduri
proprii pentru creditarea IMM-urilor. „Această

legislaţie este în prezent în dezbatere la
Parlamentul European şi ar trebui să ia în
considerare caracteristicile specifice ale sec -
torului de garantare. De asemenea, sprijinul per -
manent acordat de stat instituţiilor de garantare
va fi esenţial pentru durabilitatea acti vităţilor

fondurilor în viitor”, arată Jose Fernando
Figueiredo. Seminarul va lua în discuţie rolul
progra melor naţionale şi regionale ale fondurilor
de contragarantare şi va examina noua generaţie

a instrumentelor fi nanciare ale UE, care urmează
să fie furnizate începând cu anul 2014, prin
intermediul COSME, Orizont 2020, şi a
fondurilor structurale, precum şi modul în care
membrii AECM pot participa la cana lizarea
acestora către IMM-uri. 

Co-organizatori şi gazde ale evenimentului
sunt organizaţiile membre din România: Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-
uri (FNGCIMM), Fondul Român de Garantare
a Creditului Rural (FGCR), Fondul Român de
Garantare a Creditelor (FRGC) şi Fondul
Român de Contragarantare (FRC).  

„Sunt aşteptaţi peste 300 de invitaţi, nu doar
din ţările membre ale Asociaţiei Europene a
Fondurilor de Garantare, ci şi din Japonia,

Coreea de Sud, Chile. Invitaţii vor fi însoţiţi şi
de familii, ceea ce ne va permite să arătăm cum
e România, dincolo de legende şi filme. Pot
spune că prezenţa aici a stârnit interesul cole -
gilor din AECM. Le-am trimis cataloage
turistice şi am făcut, împreună cu colegii noştri,
un efort de organizare care sperăm să fie un
exemplu pentru următorii zece ani. Aşa ne-am
angajat noi să fim de neegalat în următorii 10
ani, indiferent de cine din UE va mai organiza
această întâlnire. Vom avea, pentru că împlinim
20 de ani, un jubileu, cu invitaţi foşti membri ai
board-ului Asociaţiei Europene a Fondurilor de
Garantare, inclusiv preşedinţii fondatori”, a

EVENIMENT IMPORTANT LA BUCURE{TI

Basel III [i Directiva IV sub lupa AECM
Bucureştiul va g\zdui în perioada 7-9 iunie întâlnirea anuală a Asociaţiei Europene a Fondurilor 
de Garantare (AECM), seminarul din acest an marcând a 20-a aniversare a organizaţiei. Summit-ul 
va aduce în dezbatere lecţiile învăţate din crizele economice anterioare, dar şi provocările cu care 
se vor confrunta societăţile de garantare pe termen scurt. 

Ioan Hidegcuti, presedinte FRC

Evenimentul are ca tematică principală preocuparea tuturor ţărilor
legată de impactul Basel III şi CRD IV cu privire la posibilitatea
susţinerii finanţării în continuare a IMM. Fondurile de garantare din
Europa sunt pre ocupate, ca şi noi în România, de capabilitatea noastră
în general de a putea vorbi acelaşi limbaj tehnic şi de a transmite
aceleaşi mesaje.

Aurel Şaramet, preşedinte FNGCIMM

Organizarea la Bucureşti a acestei conferinţe jubiliare- a 20-a
aniversare- este fără îndoială o recunoaştere a nivelului de com -
petitivitate şi a faptului că România are un sistem bine articulat în ceea
ce priveşte garanarea şi contra ga ran tarea. Instituţiile au deja un
istoric, chiar dacă unele sunt mai tinere şi sunt voci bineauzite nu
numai la noi ci şi în întreaga Europă.

Veronica Toncea, preşedinte FGCR 

Ne propunem ca în cadrul AECM grupul de lucru pe agricultură
să funcţioneze în continuare, să dezbată aceste reglementări şi să-
şi aducă contribuţia la îmbunătăţirea şi adaptarea lor la specificul
domeniului.
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declarat Aurel Şaramet, preşedintele
FNGCIMM. Asociaţia Europeană a Fondurilor
de Garantare – AECM are 37 de organizaţii
membre care operează în 20 de ţări, state
membre ale UE, precum şi în Muntenegru şi
Turcia. Membrii săi sunt atât sisteme de
garantare private, cât şi instituţii publice, care la
rândul lor sunt fonduri de garantare sau bănci de
dezvoltare cu o divizie specială de garantare.
Misiunea comună a acestora este aceea de a
asigura garanţii de împrumut pentru IMM-uri,
care au un proiect fezabil din punct de vedere
economic, dar nu pot oferi garanţii suficiente
pentru bănci. În 2009, organizaţiile membre
AECM au avut în portofoliu un volum total de
garanţii de 70,4 miliarde de euro şi au emis un
total de 34 miliarde de euro în noi garanţii.

AECM reprezintă interesul politic al or -
ganizaţiilor sale membre, atât faţă de insti tuţiile
europene, cum ar fi Comisia Europeană,
Parlamentul European şi Consiliul European,
precum şi faţă de alte organisme, multilaterale,
printre care Banca Europeană de Investiţii
(BEI), Fondul European de Investiţii (FEI),
Banca Reglementelor Internaţionale (BIS),
Banca Mondială etc. Se ocupă, în principal, cu
pro bleme legate de regulamentul privind aju -
torul de stat relevant pentru schemele de ga -
rantare în cadrul pieţelor interne, la programele

europene de sprijin şi supraveghere prudenţială.
Fondul Naţional de Garantare a Creditelor
pentru IMM-uri – FNGCIMM a fost înfiinţat ca
societate pe acţiuni, în decembrie 2001 (prin
HG nr. 1211/2001), urmare a pre vederilor Legii
privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii (în prezent,
Legea nr. 346/2004). FNGCIMM este o
instituţie financiară nebancară cu capital de risc
(din ianuarie 2012, are un capital de 931,3 mil.
lei – aproximativ 214 mil. euro), func ţionând ca
un sistem de garantare a cre ditelor pentru IMM-
uri. Misiunea FNGCIMM este aceea de a
facilita accesul IMM-urilor la fi nanţare prin
garantarea creditelor pentru acestea (cu până la
80% din credit, până la 2,5 mil. euro pentru un
IMM). Ca instituţie fi nan ciară ne bancară,
FNGCIMM este supra ve gheată de Banca
Naţională a României – BNR. 

Fondul Român de Garantare a Creditului
Rural – FGCR a fost înfiinţat de Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) în
anul 1994, pentru susţinerea politicii agricole a
MADR.  FGCR are ca obiect de activitate ex -
clusiv garantarea creditelor şi a altor instru -
mente de finanţare, care pot fi obţinute de
persoane fizice şi juridice – producători agricoli
şi procesatori de produse agroalimentare, pentru
realizarea producţiei agricole, stocarea şi pro -

cesarea produselor agricole şi realizarea
obiectivelor de investiţii în aceste domenii,
precum şi alte instrumente financiare pe care
instituţiile de credit le acordă beneficiarilor pro -
gramelor cu finanţare europeană prin FEADR şi
FEGA pentru asigurarea finanţării necesare
realizării proiectelor prevăzute în Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală pen tru perioada
programată 2007-2013. 

Fondul Român de Garantare a Creditelor –
FRGC este o instituţie financiară înfiinţată ca
societate comercială pe acţiuni, cu capital
românesc 100% privat, care are ca obiect prin -
cipal de activitate acordarea de garanţii sub
forma scrisorilor de cauţiune pentru creditele
destinate întreprinzătorilor privaţi români. Este
primul fond de garantare creat în România,
înfiinţat în anul 1993, la recomandarea Băncii
Mondiale.

Misiunea FRGC este sprijinirea între -
prinzătorilor privaţi din România prin fa cilitarea
accesului lor la sursele de finanţare, oferirea de
servicii de consiliere în afaceri, promovarea de
programe şi produse noi. 

Fondul Român de Contragarantare – FRC
are ca unic obiect de activitate contra garan tarea
garanţiilor acordate de fondurile de garantare,
persoane juridice române, pentru creditele şi alte
instrumente de finanţare ob ţinute de între -
prinderile mici şi mijlocii de la instituţiile de
credit şi alte instituţii financiare nebancare.

Scopul Fondului constă în îmbunătăţirea
accesului la finanţare al IMM, prin preluarea
unei parţi din riscul asumat de fondurile de
garantare la acordarea garanţiilor, cu con secinţa
creşterii capacităţii de expunere a acestora pe
garanţii. Principalul scop al contragarantării este
sprijinirea funcţionării sustenabile a pieţei
financiare şi bancare, a fondurilor de garantare
şi dezvoltare pe această bază a accesului IMM-
urilor la finanţare, prin mecanisme specifice ale
garantării şi contragarantării. Totodată, se are în
vedere întărirea încrederii băncilor şi altor
categorii de finanţatori în soliditatea şi solva -
bilitatea fondurilor de garantare în scopul mo bi -
lizării potenţialului pieţei financiare la dez -
voltarea sectorului IMM şi a mediului de afaceri
în general, cu efecte directe asupra păstrării
locurilor de muncă, creşterea ex porturilor şi a
absorbţiei fondurilor europene, atenuarea
efectelor crizei şi reluarea procesului de creştere
economică.

Oana Voinea

Miercuri, 6 iunie
19.00 – 21.00 Cocktail de bun venit la hotelul Radisson Blu 

Joi, 7 iunie
09.00 – 10.30 Întâlnirea Boardului AECM (pentru membrii board-ului) 
10.30 – 13.00 Adunarea Generală, partea statutară 

(pentru membrii Adunării Generale) 
13.00 – 14.00 Prânz 
14.00 – 16.30 Adunarea Generală, partea publică 
18.30 – 20.00 Tur al Palatului Parlamentului 
20.00 – 0.00 Cina de gală la Palatul Parlamentului 

Vineri, 8 iunie
09.30 – 13.00 Seminarul AECM, Sesiunea de dimineaţă 
13.00 – 14.00 Prânz 
14.00 – 17.00 Seminarul AECM, Sesiunea de după-amiază
10.00 – 17.00 Program pentru familiile participante, în paralel cu seminarul AECM
19.00 – 21.00 Concert şi cocktail la Ateneul Român 

Sâmbătă, 9 iunie 
08.45 – 19.00 Program de excursii

Program 




