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DUMITRU NANCU, DIRECTORUL GENERAL AL FNGCIMM:

“Creºterea economicã a þãrii
noastre se datoreazã în primul
rând programului IMM Invest”
l Întreprinderile care au beneficiat anul trecut de programul
IMM Invest au întors în economie 13 miliarde lei, conform
directorului FNGCIMM

C
reºterea economicã a þãrii noastre se
datoreazã în primul rând programu-
lui IMM Invest, este de pãrere Du-

mitru Nancu, Directorul General al Fon-

dului Naþional de Garantare a Creditelor
pentru Întreprinderile Mici ºi Mijlocii
SA - IFN (FNGCIMM).

Domnia sa a spus: “Cred cã partene-
riatul public-privat între Guvern ºi siste-
mul financiar-bancar început în anul
2020 este cel mai de succes din ultimii 30
de ani. Creºterea economicã despre care
s-a vorbit, consider cã se datoreazã în
primul rând acestui program, pentru cã
atât sistemul financiar-bancar cât ºi Gu-
vernul au înþeles necesitatea capitalizãrii
firmelor româneºti.

A.I.

(continuare în pagina 3)

VALENTIN VANCEA, DIRECTORUL GENERAL
ADJUNCT IT & OPERAÞIUNI, PATRIA BANK:

“Mã aºtept sã avem o creºtere
susþinutã a intermedierii
financiare, în acest an”
l “Bãncile comerciale trebuie sã se adapteze la noua realitate”

D
acã anul trecut, în plinã crizã gene-
ratã de pandemia Covid-19, siste-
mul bancar a dat dovadã de rezi-

lienþã, anul acesta va fi de creºtere, este
de pãrere Valentin Vancea, Directorul

General Adjunct IT & Operaþiuni în ca-
drul Patria Bank.

Domnia sa a spus: “Anul trecut, în
condiþii de crizã sanitarã, sistemul ban-
car a dat dovadã de rezilienþã. Iar dacã
ar fi sã ne uitãm în urmã, la perioada
crizei anterioare, putem sã vedem cât
de pregãtit este acum sistemul bancar.
Vorbim de un nivel de capitalizare fo-
arte ridicat ºi de o lichiditate absolut
confortabilã. Dacã anul trecut a fost un
an în care sistemul bancar a arãtat o re-
zilienþã, anul acesta este un an de
creºtere”.

A.I.

(continuare în pagina 4)

CRISTIAN POPA, MEMBRU ÎN CA AL BNR:

“În BNR avem un mix
interesant de tinereþe ºi
experienþã, care face
lucrurile sã meargã “
l Popa: “Pericolul inflaþionist nu trebuie omis; þara noastrã
importã inflaþie“

D
acã în criza din anul 2008 bãncile
erau parte a problemei, în 2020 sec-
torul bancar a fost parte a soluþiei,

susþine Cristian Popa, Membru al Consi-
liului de Administraþie din cadrul Bãncii
Naþionale a României (BNR). Acesta su-
bliniazã cã indicatorii din sistemul nostru
bancar sunt la nivelul celor din UE sau
chiar mai buni. Printre altele, reprezen-
tantul bãncii centrale a menþionat: “Si-
stemul bancar de la noi a învãþat mult din
criza precedentã, ceea ce se vede în re-
zultatele sectorului - toþi indicatorii ban-
cari aratã bine. (E.O.)

(continuare în pagina 3)

DANIEL SZEKELY, DIRECTORUL EXECUTIV CLIENÞI
IMM ªI MICROBUSINESS, BANCA TRANSILVANIA:

”Existã interes pe zona de
creditare”
l ”Anul 2021 va fi mult mai bun decât 2020 ºi 2019”

A
nul 2021 va fi, cu siguranþã, mult
mai bun decât 2020 ºi 2019, potrivit
domnului Daniel Szekely, directo-

rul executiv al diviziei de Clienþi IMM ºi
MicroBusiness din cadrul Bãncii Tran-
silvania, care declarã: ”Dacã mã uit la ci-
frele de acum, observ mai mulþi factori
care aratã cã lucrurile vor merge înspre

bine. În momentul de faþã existã un inte-
res pe zona de creditare, dar recuosc cã
preferinþele clienþilor, în general, au evo-
luat un pic, în sensul cã aceºtia nu mai ur-
mãresc doar ca preþul unui credit sã fie
mic - oricum acesta a ajuns la un nivel
minim istoric. Acum, clienþii urmãresc
sã obþinã ºi un beneficiu de tip grant prin
diverse programe: IMM Invest, AGRO
IMM Invest etc. Clienþii aºteaptã astfel
de oportunitãþi”.

Reprezentantul Banca Transilvania
adaugã: ”Pe de altã parte, clienþii aºteap-
tã sã vadã ºi cât este de sustenabilã acea-
stã revenire, creºtere a cererii, ca sã deci-
dã în ce mãsurã este sau nu nevoie de o
investiþie în compania lor.

A.V.

(continuare în pagina 3)

RADU GRAÞIAN GHEÞEA, PREªEDINTELE CA AL
LIBRA BANK:

„Sistemul de plãþi instant
reprezintã viitorul”

E
xistã suficiente motive în sectorul
bancar pentru un optimism moderat,
este de pãrere Radu Graþian Gheþea,

Preºedintele Consiliului de Administra-
þie al Libra Bank ºi preºedintele de onoa-
re al Asociaþiei Române a Bãncilor
(ARB).

Domnia sa subliniazã cã sistemul
bancar a fost pregãtit în primul rând sã
facã faþã provocãrilor pandemiei, apoi
sã implementeze ºi sã distribuie facilitã-
þile acordate de stat. Deºi au fost amânã-
ri la platã ºi au existat temeri cã gradul
de neperformanþã va creºte, totuºi nive-
lul creditelor neperformante a rãmas la
sub 4%, a þinut sã precizeze domnul
Gheþea.

Reprezentantul Libra Bank a adãugat:
„Este important cã controlãm acest feno-
men care ar putea apãrea în condiþii pan-
demice. Populaþia a fost destul de activã,
în sensul solicitãrii de credite ºi în acea-
stã perioadã.

E.O.

(continuare în pagina 3)

Creta - insula în care istoria, mitologia,
relaxarea ºi gastronomia merg mânã-n mânã

C
u circa 700.000 de locuitori, apro-
ape 40 de milioane de rãdãcini de
mãslini, cu 1 milion de oi ºi capre
declarate oficial, cu legende de-

spre zei, istorie ºi culturã, cu 440 de pla-
je, cu munþi ºi platouri naturale, hoteluri

de lux care uimesc prin opulenþã ºi arhi-
tecturã, cu cel mai bun ulei de mãsline ºi
delicatese unice prin naturaleþea ºi origi-
nalitatea lor, Creta sau Insula lui Zeus -
cea mai mare dintre cele 6000 de insule
ale Greciei - este un loc de vis, unde lu-

c r u r i l e s e î n t â m p l ã p a s c u p a s
(“siga-siga”, cum spun localnicii), pre-
ferat de turiºti din toate þãrile.

În Creta oamenii se respectã ºi tind sã
formeze o comunitate unitã prin tot ceea
ce fac, inclusiv prin faptul cã nu au gar-
duri între proprietãþile pe care deþin mã-
slini. O insulã bogatã în vegetaþie, unde
leandrii uriaºi de diverse culori se întind
pe km întregi de-a lungul drumurilor ori
în grãdinile hotelurilor sau pur ºi simplu
pe câmp, Creta se bucurã de un pãmânt
care pãstreazã umiditatea, astfel încât
plantele ce cresc acolo pot rezista o varã
întreagã fãrã apã. Cu toate acestea, creta-
nii s-au gospodãrit ºi existã sistem de
irigaþii în toatã Creta.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 11)

BOGDAN NEACªU, PREªEDINTELE ASOCIAÞIEI
ROMÂNE A BÃNCILOR:

”Cuvântul cheie al anului 2020
a fost adaptarea, iar pentru 2021
acesta este creºterea”
l ”Solvabilitatea ºi lichiditãþile bãncilor, la nivel foarte solid”

C
uvântul cheie al anului 2020 a fost
adaptarea - atât pentru sistemul ban-
car, cât ºi pentru economia realã, iar

pentru 2021, cuvântul cheie este creºte-

rea, spune Bogdan Neacºu, preºedintele
Asociaþiei Române a Bãncilor ºi directo-
rul general al CEC Bank, care subliniazã
cã sistemul bancar din þara noastrã se aflã
la un nivel foarte solid atât din perspecti-
va solvabilitãþii, cât ºi a lichiditãþii, lucru
dovedit ºi la momentul la care a izbucnit
pandemia, pe neaºteptate, în 2020. Dom-
nia sa afirmã: ”Sistemul nostru bancar a
fãcut faþã acestei situaþii, a rãspuns ime-
diat nevoilor economiei, fãrã sã existe si-
tuaþii de panicã, probleme de lichiditate
sau sã aparã disfuncþionalitãþi în derularea
operaþiunilor. (A.V.)

(continuare în pagina 4)

Citiþi detalii în paginile 3 ºi 4.

LEGEA DÃRII ÎN PLATÃ – CONSTITUÞIONALÃ

Avocatul Alexandra Ianul: “Decizia CCR
opreºte practica aberantã a instanþelor”
l În ultimii ani, instanþele au considerat cã nu este impreviziune o apreciere a cursului de peste
100%, subliniazã Alexandra Ianull Alin Iacob, AURSF: “Restabilirea încrederii consumatorilor
în bãnci - element vital pentru o funcþionare sãnãtoasã a sistemului bancar“l CREDERE: “Foarte
mulþi debitori au obþinut hotãrâri defavorabile în instanþe, deºi creºterea francului elveþian în raport
cu leul a generat un dezechilibru contractual evident“

D
ecizia Curþii Constituþionale a
României (CCR) conform cãre-
ia Legea dãrii în platã este con-
stituþionalã, cu o singurã excep-

þie, opreºte practica “aberantã“ a in-
stanþelor, care, în ultimii ani, au consi-
derat, în majoritate, cã nu este imprevi-
ziune o apreciere a cursului de peste
100%, considerã avocatul Alexandra
Ianul (fostã Burada), care a susþinut
constituþionalitatea legii.

“Avem o lege a dãrii în platã absolut
constituþionalã, cu excepþia modificãri-

lor pe alin. 8, avem prag, nu vor mai fi di-
scuþii legate de impreviziune de acum
încolo ºi, exact cum anticipam, soarta
proceselor din instanþã pe darea în platã
este una clarã - mergem cu toþii spre vic-
torie“, a spus aceasta, într-o postare vi-
deo pe pagina sa de Facebook, imediat
dupã decizia CCR.

Avocatul ne-a explicat cã hotãrârea
Curþii valideazã modificarea Legii dã-
rii în platã fãcutã anul trecut, în sensul
în care consfinþeºte definiþia imprevi-
ziunii contractuale, respectiv pragul de

52,6%.
Acest lucru înseamnã cã, în ceea ce

priveºte contractele de credite în franci
elveþieni (CHF), nu mai existã niciun
dubiu cu privire la îndeplinirea condi-
þiei impreviziunii, astfel încât fie debi-
torii îºi vor câºtiga dreptatea în instan-
þã, fie aceastã validare va forþa bãncile
sã vinã cu oferte mai bune, a adãugat
specialistul.

EMILIA OLESCU

(continuare în pagina 12)

JURNAL DE CALATORIE

CLAUDIU MUREªAN, PREªEDINTELE COMISIEI
PENTRU ACTIVITATE BANCARÃ DIN SENAT:

“Clienþii sectorului bancar
vor forþa digitalizarea
instituþiilor publice”

D
igitalizarea sectorului bancar va
avea efecte benefice în sectorul pu-
blic, deoarece clienþii bãncilor vor

forþa instituþiile publice sã îºi digitalizeze
activitatea, susþine Claudiu-Marinel
Mureºan, preºedintele Comisiei pentru
buget, finanþe, activitate bancarã ºi piaþã
de capital din cadrul Senatului.

“Reducerea costurilor, îmbunãtãþirea
performanþelor în relaþia cu clienþii, per-
formanþa proceselor bancare vor avea la
bazã un proces educaþional complex în
vederea elaborãrii ºi perfecþionãrii unei
lumi digitale viitoare aºa cum ne dorim
pentru toþi.

G.M.

(continuare în pagina 3)


