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La iniŃiativa AsociaŃiei Române a Băncilor (ARB) a fost organizată în cursul 

săptămânii trecute o analiză în comun a unor propuneri formulate de AsociaŃia 

Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) şi AsociaŃia NaŃională a Importatorilor şi 

Exportatorilor (ANEIR). 

ARB, AOAR şi ANEIR au evaluat principalele dificultăŃi ce îngreunează activitatea 

mediului de afaceri, măsurile ce trebuie întreprinse pentru susŃinerea companiilor, în 

principal prin revigorarea creditării, ca bază a reluării creşterii economice, încă din anul 

2010. 

ARB, AOAR şi ANEIR au convenit să susŃină în comun, în dialogul cu autorităŃile 

bancare, respectiv BNR şi cele guvernamentale, următoarele: 

� Reducerea nivelului provizioanelor pe care trebuie să le constituie băncile 

comerciale; 

� Reexaminarea unor prevederi ale Legii InsolvenŃei şi introducerea de măsuri 

suplimentare care să împiedice manifestarea unor abuzuri care reduc gradul de 

încredere în relaŃia bănci comerciale – companii; 

� SusŃinerea în comun a cererii ca autorităŃile publice centrale şi locale să identifice 

soluŃii de plată în termen de maxim 90 de zile a obligaŃiilor restante ale statului faŃă 

de companii, urmând a se respecta în continuare, în mod strict, măsura anticriză 

promovată de Comisia Europeană, aceea ca plăŃile ce trebuie făcute de stat către 

companii să fie realizate în maxim 30 de zile. Se propune realizarea în maxim 60 de 

zile a unui Registru NaŃional care să specifice datoriile pe care le are statul către 

companii şi datele la care urmează a se face plăŃile. Acest instrument este apreciat a 

contribui la creşterea transparenŃei activităŃii autorităŃilor centrale şi locale şi la 

creşterea gradului de încredere a sistemului bancar faŃă de activitatea companiilor, 

mai ales în ceea ce priveşte examinarea bonităŃii acestora la acordarea sau 

reeşalonarea unor credite; 



� Adoptarea de măsuri concrete şi transparente privind utilizarea rapidă şi eficientă a 

capacităŃii de garantare de către guvern a unor credite bancare necesare asigurării 

cofinanŃării proiectelor publice sau private pentru care sunt încheiate contracte cu 

AutorităŃile de Management. Se va solicita publicarea pe site-ul Ministerului 

FinanŃelor Publice a listei proiectelor ce vor beneficia de aceste garanŃii cu 

specificarea valorii acestora. S-a apreciat că trebuie folosită integral şi în cel mai scurt 

timp, facilitatea convenită cu FMI/CE de a creşte plafonul de garanŃii ce pot fi 

acordate de Guvern în 2010 de la 7 la 12 miliarde lei; 

� AsociaŃiile prezente la întâlnire au convenit că este important pentru mediul de 

afaceri, pentru sectorul bancar şi pentru societate, continuarea identificării de măsuri 

ce pot fi întreprinse de Guvern, Ministerul FinanŃelor Publice, bănci comerciale şi 

companii, astfel încât, în conjunctura economică sensibilă în care are loc revenirea 

unor economii puternice din Uniunea Europeană, România să-şi valorifice 

potenŃialul de reluare a creşterii economice. 

 

ARB, AOAR şi ANEIR cred în posibilitatea redresării economiei României 

începând cu anul 2010, în condiŃiile în care dialogul între diferite părŃi interesate este 

unul autentic şi continuu, iar măsurile convenite se reglementează şi se pun în 

aplicare în timp util. 

 

ARB, AOAR şi ANEIR au convenit să continue să examineze în comun toate 

propunerile formulate de acestea, ca şi realităŃile economice ale României anului 

2010, astfel încât să identifice şi să determine adoptarea unor măsuri realiste capabile 

să îmbunătăŃească mediul de afaceri şi să asigure creşterea gradului de încredere 

reciprocă între parteneri. 

 

 

  

 


