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Care sunt rolul [i misiunea Fon -
dului Român de Contragarantare?

Obiectul de activitate al Fondului Român de
Contragarantare S.A. (FRC) const` în contra -
garantarea garan]iilor acordate de fondurile de
garantare legal înfiin]ate, persoane juridice ro -
mâne, pentru creditele [i alte instrumente de
finan]are contractate de întreprinderile mici [i
mijlocii (IMM) de la institu]iile de credit [i
institu]iile financiare nebancare, autorizate
potrivit legii. 
Misiunea FRC const` în: contribu]ia la dez -
voltarea sectorului IMM [i cre[terea compe -
titivit`]ii acestuia; sprijinirea cofinan]`rii
proiectelor finan]ate din fonduri structurale, cu
influen]` direct` asupra cre[terii gradului de
absorb]ie a acestora; cre[terea capacit`]ii de
expunere a fondurilor de garantare ca efect al
contragarant`rii, a num`rului [i volumului
finan ]`rilor garantate pentru IMM; întregirea
cadrului institu]ional al sistemului de garantare
a creditelor pentru IMM [i înt`rirea încrederii
b`ncilor [i a altor categorii de finan]atori în
soliditatea [i solvabilitatea fondurilor de ga -
rantare, în vederea mobiliz`rii optime a poten -
]ialului pie]ei financiare de a r`spunde ce -
rin]elor de dezvoltare a sectorului IMM;
contribu]ia la cre[terea economic`, crearea [i
men]inerea locurilor de munc` [i, implicit, la
cre[terea competitivit`]ii economice româ -
ne[ti; facilitarea ajust`rii priorit`]ilor econo -
mice în contextul politicilor publice [i a strate -
giilor guvernamentale privind accesul la
finan]are; asumarea bunelor practici europene
privind accesul la finan]are al IMM, perfec]io -
narea mecanismelor [i instrumentelor de
operare proprii. 

Ce plafoane maximale pentru ga ran -
tare exist`?

Limitele procentuale sunt variabile. FRC
contra garanteaz`, într-un procent de pân` la
80% din valoarea unei garan]ii, garan]iile
aferente creditelor, scrisorilor de garan]ie
bancar` [i altor instrumente destinate finan]`rii

Fondul de
Contragarantare
faciliteaz\
finan]area
bancar\ 
a companiilor

Interviu cu IOAN HIDEGCUTI, 
Pre[edintele Directoratului Fondului Român
de Contragarantare

Fondul Român de Contragarantare a fost una
dintre entit`]ile cele mai a[teptate de pia]`, pe
m` sur` ce criza se adâncea. {i aceasta datorit`
rolului s`u proactiv, parte din politicile econo mi ce
anticiclice. Institu]ia are ]eluri ambi]ioa se, mo tiv
pentru care vom discuta despre ]eluri am  bi]ioa -
se. Despre cele mai importante dintre acestea
ne-a vorbit domnul IOAN HIDE G CU TI, pre -
[e  dintele institu]iei. 

INTERVIUL EDI}IEI
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investi]iilor, finan]`rii ciclului de exploatare,
cofinan]`rii proiectelor finan]ate din fonduri
structurale, finan]`rii proiectelor inovative, de
cercetare-dezvoltare, pentru mediu [i ale
tinerilor antreprenori, ajutorul de minimis fiind
astfel acordat sub forma unei reduceri a valorii
comisionului de garantare datorat pentru
ob]inerea garan]iei, cuprins` între 35 [i 150
puncte de baz`. 
Spre exemplu, la un credit de 1 milion EUR,
garantat în propor]ie de 80% de un fond de
garantare, cu o garan]ie contragarantat` de
FRC în procent de 70%, valoarea ajutorului de
minimis de care beneficiaz` IMM solicitant al
creditului este de aproximativ 12.300 EUR.
Ajutorul de minimis, în cazul normelor FRC,
reprezint` diferen]a dintre comisionul de
garantare pe care IMM îl pl`te[te în condi]iile
pie]ei [i comisionul de garantare redus pe care
îl pl`te[te fondului de garantare, ca urmare a
contragarant`rii garan]iei de c`tre FRC.
Valoarea maxim` a expunerii pe un beneficiar
este de 1.200.000 EUR (pentru toate sectoarele
de activitate cu excep]ia produc]iei de
armament, alcool [i tutun, pescuit [i
acvacultur`, c`rbune, siderurgie, construc]ii
navale, fibre sintetice, jocuri de noroc),
respectiv 600.000 EUR pentru IMM care
activeaz` în sectorul transportului rutier,
45.000 EUR pentru IMM care activeaz` în
produc]ia primar` de produse agricole [i
64.000 EUR pentru întreprinz`torii tineri.

Orice garan]ie poate fi contraga ran -
tat`?

În esen]`, toate garan]iile acordate de fondurile
men]ionate pot fi contragarantate, cu condi]ia
ca beneficiarii de finan]are s` fie eligibili. A fi
eligibil înseamn`, în esen]`, a nu fi în dificul -
tate. Sintagma „dificultate” este definit` prin
normele europene [i normele na]ionale. Ea se
refer`, în general, la starea capitalului [i la
lichiditatea firmei respective. Pe de alt` parte,
trebuie s` se respecte regula de cumul pentru
ajutorul de minimis, [i anume s` nu fi dep`[it,
în ultimii doi ani, 200.000 de euro ajutor de

Toate garan]iile acordate de fondurile men]ionate pot fi
contragarantate, cu condi]ia ca beneficiarii de finan]are s\ fie
eligibili. A fi eligibil înseamn\, în esen]\, a nu fi în dificul tate.
Sintagma „dificultate” este definit\ prin normele europene [i
normele na]ionale. Ea se refer\, în general, la starea capitalului
[i la lichiditatea firmei respective. 
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stat. Practic, regulile europene [i na]ionale ale
ajutorului de stat vizeaz` cele dou` categorii:
dificult`]ile [i ajutorul de stat prin mecanis -
mele de minimis, în cazul nostru. Elabor`m [i
alte instrumente, care nu vor privi [i nu vor
gestiona opera]iunea de contragarantare pe
principiul ajutorului de stat al platformei de
minimis, ci pe baza pachetului de m`suri adop -
tate de Comisia European` pentru salvarea
mediului economic ca efect al crizei, care
trebuie notificate în mod corespunz`tor. Astfel,
dezvolt`m o serie de instrumente, mult mai
curajoase, precum cele care se adreseaz` în
mod special firmelor în dificultate. Pentru c`,
a[a cum remarcam, nu pot fi contragarantate [i
nici chiar garantate firme care sunt în dificul -
tate, dar exist` instrumente care dau posibili -
tatea s` le putem garanta [i chiar contragaranta
[i pe acestea. Lucr`m, în prezent, la elaborarea
mecanismului adecvat [i urmeaz` s` notific`m,
în acest sens, Comisia European`. Concepem,
de asemenea, alte instrumente, foarte moderne,
care ]in de inovare, de competitivitate, de me -
diu, coopera]ie, agricultur`, de industria media,

de industria cultural`, de toate cele care dez -
volt` locuri de munc` [i determin` cre[terea
productivit`]ii.

Ce limite întâmpina]i, pe plan legis -
la tiv, din cauza reglement`rilor co -
mu nitare?

Respectând consecvent normele europene [i
na]ionale privind acordarea contragaran]iilor în
condi]iile reglement`rilor care vizeaz` ajutorul
de stat, Fondul Român de Contragarantare a
operat ini]ial pe baza a dou` scheme de ajutor
de minimis, pentru IMM cu istoric [i, respec tiv,
pentru cele nou înfiin]ate, elaborate conform
dispozi]iilor Regulamentului CE nr. 1.998/
2006 privind aplicarea art.107 [i 108 din Trata -
tul privind func]ionarea Uniunii Europene \n
cazul ajutoarelor de minimis. FRC este auto ri -
tatea responsabil` cu administrarea schemelor,
având calitatea de furnizor de ajutor de
minimis, iar implementarea lor este realizat`
prin intermediul fondurilor de garantare
partenere. Pentru IMM, costul finan]`rii a fost
redus odat` cu aplicarea contragarant`rii prin
mecanismul schemelor de minimis în
condi]iile în care FRC a preluat circa 50% din
riscul asumat de fondurile de garantare.
Dezvoltarea ulterior, pe parcursul anului 2011,
cu sprijinul Ministerului Agriculturii [i
Dezvolt`rii Rurale, a activit`]ii de contragaran -
tare a garan]iilor pentru produc`torii agricoli
prin mecanisme specifice de contragarantare în
conformitate cu Regulamentul CE nr.1535/
2007 privind aplicarea articolelor 87 [i 88 din
Tratatul CE cu privire la ajutoarele de minimis
în sectorul produc]iei de produse agricole [i,
totodat`, implementarea împreun` cu Fondul
Na]ional de Garantare a Creditelor pentru
Întreprinderile Mici [i Mijlocii SA – IFN a
unei proceduri speciale privind aplicarea OUG
nr. 6/2011 privind stimularea înfiin]`rii [i
dezvolt`rii microîntreprinderilor de c`tre
întreprinz`torii tineri, fiind ini]iat în acest sens
un parteneriat institu]ional cu Agen]ia pentru
Implementarea Proiectelor [i Programelor pen -
tru IMM, se constituie în tot atâtea demersuri
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de creare a cadrului institu]ional specific de
sprijin al accesului la finan]are al IMM [i,
totodat`, în acordarea continu` [i dedicat` a
misiunii institu]ionale asumate, la contextul
economic actual generat de necesit`]ile pie]ei
aflat` în continu` transformare.

Pia]a resim]ea pân` la înfiin]area
FRC nevoia unei astfel de institu]ii.
Ce v` propune]i în urm`toarea pe -
rioad`?

Faptul c` necesarul de finan]are pentru IMM a
crescut din cauza crizei economice, cu toate
reticen]ele manifestate de institu]iile financiare
privind acordarea de credite c`tre aceast`
categorie de clien]i, este unanim recunoscut.
Pe de alt` parte, mijloacele financiare pentru
înfiin]area, men]inerea pe pia]` sau dezvoltarea
întreprinderii fiind greu de asigurat din surse
proprii, IMM din România au devenit din ce în
ce mai vulnerabile în condi]iile tot mai dure ale
competi]iei pe pia]a unic`.
De[i creditele reprezint` o important` surs` de
finan]are a IMM pentru a-[i sus]ine costurile
opera]ionale, materia prim`, echipamentele [i
alte bunuri, aceast` form` de finan]are nu a
reu[it îns` s` determine capitalizarea
performant` a întreprinderilor respective, iar
acest lucru continu` s` fie un obstacol major în
calea cre[terii [i dezvolt`rii capacit`]ii lor de
extindere. Este pozitiv îns` faptul c`, în
contextul crizei economice, agen]ii economici
[i-au îndreptat tot mai mult preocup`rile pentru
atragerea banilor mai ieftini din surse europene
de finan]are nerambursabile câ[tigate pe baze
de proiecte, în condi]ii de competi]ie, proces
sprijinit [i facilitat cu preponderen]` prin
mecanismele de garantare [i contragarantare.
Relansarea economic` impune îns` ca IMM, în
special cele mijlocii, s` investeasc` mai mult în
proiecte inovative, de cercetare [i dezvoltare,
resurse umane [i alte active necorporale pentru
a-[i men]ine sau dezvolta competitivitatea pe
pia]`. Aceste tipuri de mijloace cer investi]ii [i
produse financiare specifice, pentru c` ele nu
pot servi drept garan]ie pentru împrumuturile

tradi]ionale. Acesta este motivul pentru care
fondurile de garantare [i contragarantare,
fondurile nerambursabile (granturi), capitalul
de risc (venture capital) [i alte forme de
investi]ii financiare de genul participa]iilor la
capitalul social pe perioad` determinat`
(equity) [i chiar instrumentele de finan]are
specifice pie]ei de capital (obliga]iuni, ac]iuni)
devin din ce în ce mai importante pentru între -
prinderi, iar Fondul Român de Contragarantare
a în]eles s`-[i diversifice mecanismele [i
instrumentele de operare în scopul facilit`rii
mult mai pregnante a acestor oportunit`]i.

Exist` [i alte nout`]i ale FRC pentru
IMM [i pia]a financiar-bancar`
autohtone?

Ne-am asumat riscul de a veni, la mai pu]in de
doi ani de activitate opera]ional`, cu modific`ri
de esen]` la mecanismele pe care le
promov`m, care au în vedere, în mod special,
dezvoltarea accesului la finan]are [i, pe de alt`
parte, stimularea mai activ` a investi]iilor,
concomitent cu reducerea costurilor finan]`rii.
Acestea sunt, de altfel, cele mai concrete
demersuri pe care le desf`[ur`m în momentul
de fa]`: investi]iile, costurile finan]`rii [i
mecanismele prin care venim în sprijinul
beneficiarilor. Începând cu 2012, avem, de
asemenea, un nou mecanism care dezvolt`
activitatea noastr` în domeniul accesului la
finan]are pentru produc`torii agricoli primari.
Portofoliul nostru este înc` nereprezentativ din
acest punct de vedere, pentru c` mecanismele
de garantare în amintita zon` au multiple
restric]ii prev`zute în regulamentele europene
[i na]ionale. Dar, recent, am semnat o
conven]ie dedicat` cu Fondul de Garantare a
Creditului Rural prin care punem bazele unei
noi etape în acest domeniu, care va determina
un aport semnificativ al institu]iei contraga -
ran]iei la dezvoltarea activit`]ii produc`torilor
agricoli primari. 
Un al doilea aspect foarte important vizeaz`
sprijinirea investi]iilor. Pentru atingerea aces -
tui obiectiv, am f`cut o analiz` foarte atent` a

Ne-am asumat riscul de a
veni, la mai pu]in de doi ani
de activitate opera]ional\, cu
modific\ri de esen]\ la
mecanismele pe care le
promov\m, care au în vedere,
în mod special, dezvoltarea
accesului la finan]are [i, pe
de alt\ parte, stimularea mai
activ\ a investi]iilor,
concomitent cu reducerea
costurilor finan]\rii. Acestea
sunt, de altfel, cele mai
concrete demersuri pe care
le desf\[ur\m în momentul
de fa]\: investi]iile, costurile
finan]\rii [i mecanismele
prin care venim în sprijinul
beneficiarilor. 
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structurii portofoliului nostru [i a garan]iilor
acordate de fondurile de garantare pentru
investi]ii. Ca urmare, am decis s` restructur`m
anumite prevederi din normele noastre [i din
conven]iile de lucru cu fondurile de garantare,
începând cu prim`vara lui 2012, astfel încât,
pentru toate solicit`rile de creditare destinate
investi]iilor, contragaran]iile s` se acorde la
plafonul maxim, de 80% ([i în mod adecvat
pentru capitalul de lucru necesar punerii în
func]iune a investi]iei respective), iar comisio -
nul nostru s`-l reducem de la 0,37% la 0,1%. În
aceste condi]ii, costurile finan]`rii vor sc`dea
semnificativ pentru cei care î[i asum` riscul [i
sunt imaginativi din punct de vedere al
dezvolt`rii prin investi]ii. 

FRC are în vedere [i alte forme de
stimulare a economiei reale?

Pe lâng` investi]ii, vom veni în sprijinul capita -
lului de lucru, deoarece este covâr[itor în pia]`.
Capitalul de lucru se solicit` de IMM-uri în
propor]ie de 70-80%. Numai c` cele mai multe
credite neperformante sunt tocmai pentru
capital de lucru [i, în aceste condi]ii, normele
de pruden]ialitate [i criteriile de risc pe care [i
le asum` b`ncile, fondurile de garantare [i,
respectiv, FRC, norme care, chiar dac` sunt, în
linii mari, acelea[i, practic induc regula c`
acolo trebuie s` fii mai atent, mai prudent, mai
determinat în a cunoa[te efectele [i, implicit,
perspectivele unei asemenea asum`ri. Cei care
rezist` în criz` ca [i în alte momente grele
solicit` capital circulant pentru a-[i putea duce
afacerile mai departe. Vom acorda [i aici
câteva facilit`]i: vom majora plafonul la 60%
grad de garantare (comparativ cu 48%-50%,
cât reprezint` media în prezent) [i vom reduce,
[i aici, costurile finan]`rii, de la 0,37% la 0,25-
0,30%. Apoi, vom dezvolta instrumente noi,
care nu s-au mai promovat în România nici
m`car de c`tre fondurile de garantare. M` refer
la faptul c` elabor`m, a[a cum am mai amintit,
noi reglement`ri privind acordarea de garan]ii
contragarantate, în condi]iile normelor de
salvare, cum sunt acestea asumate de c`tre

Comisia European`. În ceea ce ne prive[te,
normele vizeaz`, în mod special, întreprin -
derile aflate în dificultate, deci tocmai cele care
nu pot beneficia de contragaran]ii în cazul me -
ca nismelor existente. Pentru aceste categorii,
Comisia European` a promovat reglement`ri
specifice. Lucr`m la adoptarea normei [i
urmeaz` s` notific`m Comisia European`. 
De asemenea, un aspect cu totul spectaculos
vizeaz` posibilitatea de a declara eligibil [i
ajutorul de minimis, deci s`-l prelu`m noi [i
s`-l finan]`m direct. Cu alte cuvinte, fondul de
garantare nu va mai fi afectat de reducerea de
comision ca expresie a ajutorului de stat,
deoarece noi îl vom prelua, iar fondul respectiv
va putea s` performeze [i mai mult în spa]iul
care determin` reducerea costurilor finan]`rii
pentru IMM-ul beneficiar. Dup` ce va fi
elaborat`, vom notifica Comisiei Europene [i
aceast` norm` [i avem convingerea c` nu va
exista nicio problem` pentru a fi acceptat`. 
În sfâr[it, avem în vedere [i alte dou` proiecte
de creditare. Unul se refer` la stimularea
microcreditelor, care reprezint` o component`
major` a politicilor europene pentru stimularea
accesului la finan]are precum [i a Programului
Na]ional de Reform` [i a Strategiilor
Guvernamentale Sectoriale privind IMM-urile
[i mediul de afaceri în general. Aici,
inten]ion`m chiar s` reducem la zero valoarea
comisionului. Cealalt` norm` vizeaz` explicit
sprijinirea proiectelor inovative. {i aici
inten]ion`m s` dezvolt`m un mecanism
adecvat, astfel încât chiar dac` aceste proiecte
sunt, practic, cele mai riscante ([i, de regul`, se
finan]eaz` prin programe asumate prin politici
publice de c`tre stat), s` putem ajuta la
dezvoltarea facilit`]iilor de acordare a
finan]`rilor pentru proiectele care vizeaz`
inovarea [i competitivitatea. Aceasta este
premisa [i, totodat`, viziunea noastr`. Pentru
c`, în fapt, dezvoltarea inovativ` [i cercetarea
realizat` de marile companii se face prin
credite [i dezvolt`ri ale antreprenoriatului
respectiv, dar IMM-urile nu pot concura f`r`
facilit`]i corespunz`toare la ob]inerea de
finan]`ri pentru aceste domenii. Cu siguran]`,

OBIECTIVELE
PRIORITARE ALE
STRATEGIEI FRC

1. Dezvoltarea accesului la
finan]are a IMM prin

cre[terea num\rului [i a
volumului de contragaran]ii,
a num\rului de IMM benefi -
ciare [i a locurilor de munc\
sus]inute sau nou înfiin]ate;

2. Perfec]ionarea schemelor
de ajutor [i a normelor de

aplicare ale acestora în
corela]ie cu dinamica
legisla]iei europene [i

na]ionale în materia
ajutorului de stat;

3. Dezvoltarea [i
flexibilizarea facilit\]ilor

oferite în procesul de acces la
finan]are a IMM pentru

proiectele aflate în
convergen]\ cu Strategia
EUROPA – 2020, având ca

obiective de referin]\
cre[terea inteligent\,

dezvoltarea durabil\ [i
promovarea unei economii

favorabile incluziunii sociale;

4. Dezvoltarea [i
diversificarea capacit\]ii de

operare a FRC prin asumarea
unor mecanisme de

contragarantare în condi]ii
de pia]\, accesul la scheme [i

finan]\ri europene [i
participarea la capitalul unor
institu]ii de finan]are a IMM;

5. Dezvoltarea cooper\rii cu
institu]ii [i organisme de

garantare [i contragarantare
din ]\rile membre UE [i ale
altor state cu experien]\ în

domeniu, valorificarea
poten]ialului [i

oportunit\]ilor oferite de
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la noi nu exist` cultura unei astfel de abord`ri
în zona antreprenoriatului. Noi putem, îns`, s`
o promov`m prin facilit`]ile pe care le oferim. 
Dac` lucrurile vor decurge într-o relativ`
normalitate – [i nu avem motive s` credem c`
va fi altfel – pân` la mijlocul lui 2012, aceste
demersuri vor fi finalizate [i puse în practic`,
iar pân` la finalul anului viitor vor fi active în
pia]`. Iar efectele se vor reg`si în cre[terea
num`rului întreprinderilor beneficiare, diversi -
ficarea structurii lor, diminuarea costurilor
finan]`rii, crearea premiselor dezvolt`rii com -
petitive, sporirea productivit`]ii muncii, p`stra -
rea [i extinderea locurilor de munc`, toate
acestea fiind componente esen]iale ale politicii
noastre de contragarantare. 

Cum anticipa]i c` vor evolua pia]a
[i volumul garan]iilor în anul 2012?

Din perspectiva tot mai pu]in predictibil` a
evolu]iei economice la nivel european [i
mondial [i în condi]iile asumate prin
documentele programatice specifice, prin care
s-a revizuit la circa 2% prognoza de cre[tere
economic` a României pentru anul 2012, noua
proiec]ie fiind la jum`tate fa]` de estimarea
ini]ial`, în condi]iile în care riscurile de
contagiune de pe plan extern s-au amplificat, la
nivelul economiei reale se a[teapt` totu[i
cre[terea ocup`rii, dezvoltarea parteneriatului
public-privat în domeniul investi]iilor privind
infrastructura fizic`, extinderea activit`]ii IMM
prin facilitarea accesului tinerilor la finan]are,
îmbun`t`]irea mediului de afaceri [i
diversificarea instrumentelor financiare pentru
sprijinirea dezvolt`rii IMM, m`suri care vor
avea ca impact specific cre[terea cererii de
credite de valori relativ mici, dar generalizate
la întregul mediu de afaceri.
La nivelul activit`]ii de creditare bancar`, din
punctul de vedere al dinamicii, aceasta se va
relua, în limitele pruden]ialit`]ii specifice
a[teptatelor condi]ionalit`]i Basel III, în primul
rând ca urmare a semnalelor care vizeaz`
cre[terea economic` [i în al doilea rând ca
urmare a nevoii sistemului bancar de a

„extrage” încas`ri care s` asigure acoperirea
costurilor de depozitare, pe de o parte, [i un
profit cel pu]in rezonabil, pe de alt` parte.
Pe termen scurt, este posibil s` se men]in` o
pruden]ialitate remanent` (iner]ial`), dar atât
anticipa]iile formate la nivelul sistemului
bancar, cât [i necesitatea de fructificare a
pasivelor vor orienta, treptat, b`ncile spre o
implicare mai activ` [i chiar mai responsabil`
în finan]area economiei reale; toate acestea vor
antrena modific`ri corespunz`toare în siste -
mele de garantare a creditelor bancare, respec -
tiv de contragarantare a lor.

Cum vede]i costurile credit`rii pe
termen scurt [i mediu?

Costul credit`rii bancare va r`mâne relativ
ridicat, atât ca urmare a men]inerii pruden]ia -
lit`]ii sistemului bancar, cât [i ca urmare a
politicii monetare restrictive (pentru a men]ine
calendarul de aderare a României la zona
euro); în aceste condi]ii, se va consacra un
„arbitraj” între nevoia, în cre[tere, de credite
bancare [i costul relativ ridicat al acestora;
garantarea [i contragarantarea ar putea s`
joace, în acest context, rolul de „arbitru”, în
m`sur` s` determine încurajarea credit`rii
bancare a economiei reale. 
Astfel, activitatea de garantare [i contraga -
rantare a creditului bancar se va extinde. Con -
comitent, institu]iile de garantare a creditului
bancar î[i vor men]ine pruden ]ialitatea [i, ca
urmare, cererea de contraga rantare a creditelor
bancare se va extinde, la rândul s`u. Aceste
evolu]ii previzibile în comportamentul
institu]iilor de garantare a creditului bancar
sunt, ambele, de natur` s` intensifice cererea
de contragarantare a creditelor bancare în mod
deosebit, ca urmare a faptului c` mecanismele
contragarant`rii au efect, în acela[i timp,
asupra reducerii semnificative a costului
credit`rii, cât [i asupra politicilor pe care
b`ncile le dezvolt` privind constituirea provi -
zioanelor în condi]iile în care contragaran]ia
este un autentic diminuator de risc. 

de Norel Moise

Asocia]ia European\ a
Societ\]ilor Mutuale de
Garantare în scopul asum\rii
instrumentelor de bune
practici [i a experien]elor
relevante pe plan european [i
interna]ional;

6. Realizarea [i dezvoltarea
unui sistem de servicii
informatice privind
instrumente, mecanisme [i
consultan]\ în domeniul
contragarant\rii, garant\rii
[i accesului la finan]are al
IMM;

7. Dezvoltarea [i
diversificarea comunic\rii [i
a rela]iilor institu]ionale cu
fondurile de garantare,
b\ncile, mediul de afaceri,
presa [i autorit\]ile publice,
în scopul cunoa[terii
con]inutului [i a dinamicii
mecanismelor [i
instrumentelor de operare ale
FRC;

8. Perfec]ionarea manage -
mentului FRC, îmbun\t\]irea
form\rii continue a
personalului [i ob]inerea
recunoa[terii calit\]ii în
procesul de operare;

9. Consolidarea gestiunii
economice proprii,
asigurarea capacit\]ii de
plat\ a FRC pentru efectele ce
decurg din producerea
riscului [i îmbun\t\]irea
logistic\ a FRC;

10. Modernizarea [i
perfec]ionarea cadrului
normativ privind organizarea
[i func]ionarea FRC în scopul
cre[terii impactului
activit\]ii în contragarantare
în sus]inerea accesului la
finan]are al IMM.
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