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Asigurarea accesului la finanAsigurarea accesului la finanAsigurarea accesului la finanAsigurarea accesului la finanŃŃŃŃareareareare de de de de ccccăăăătre Fondul Romtre Fondul Romtre Fondul Romtre Fondul Româââân de n de n de n de 
Contragarantare (FRC)Contragarantare (FRC)Contragarantare (FRC)Contragarantare (FRC)

FRC este instituFRC este instituFRC este instituFRC este instituŃŃŃŃie financiarie financiarie financiarie financiarăăăă specializatspecializatspecializatspecializatăăăă, organizată sub forma unei 
societăŃi comerciale* având ca acŃionari Statul român prin Ministerul 
Economiei, ComerŃului şi Mediului de Afaceri (68%) şi FundaŃia Post-
privatizare (32%)

Menirea FRC este de a contragaranta garanMenirea FRC este de a contragaranta garanMenirea FRC este de a contragaranta garanMenirea FRC este de a contragaranta garanŃŃŃŃiile iile iile iile acordate de fondurile 
de garantare pentru creditele şi alte instrumente de finanŃare 
contractate de IMM de la instituŃii de credit şi instituŃii financiare 
nebancare, prin preluarea unei părŃi din riscul asumat de fondurile 
de garantare

* OUG nr. 23/2009, privind înfiinŃarea Fondului Român de Contragarantare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
312/2009, Ordinul nr. 364/2009 al Ministerului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii, ComerŃului şi Mediului de Afaceri, legislaŃia 
naŃională şi comunitară în domeniul ajutorului de stat



Scopul FRCScopul FRCScopul FRCScopul FRC

� acoperirea deficitului sau chiar a lipsei de garanŃii cu care se 
confruntă IMM pentru a obŃine credite şi alte finanŃări şi creşterea 
capacităŃii de expunere a fondurilor de garantare pe seama 
contragarantării

� întărirea încrederii băncilor şi a altor categorii de finanŃatori în 
soliditatea şi solvabilitatea fondurilor de garantare, în vederea 
mobilizării optime a potenŃialului pieŃei financiare de a răspunde 
cerinŃelor de dezvoltare a sectorului IMM

� asumarea practicilor europene privind accesul la finanŃare al IMM, 
întemeiat pe suportul acordat de fondurile de garantare şi 
contragarantare acestora de către FRC



PrincipiiPrincipiiPrincipiiPrincipii

� Tratamentul nediscriminatoriu al IMM
� TransparenŃa condiŃiilor de acordare şi de plată
� IntervenŃia ulterioară
� ÎmpărŃirea  proporŃională a sumelor recuperate

FRC contragaranteazFRC contragaranteazFRC contragaranteazFRC contragaranteazăăăă garangarangarangaranŃŃŃŃiile iile iile iile aferente creditelor creditelor creditelor creditelor şşşşi scrisorilor de i scrisorilor de i scrisorilor de i scrisorilor de 
garangarangarangaranŃŃŃŃie ie ie ie destinate

�finanŃării investiinvestiinvestiinvestiŃŃŃŃiiloriiloriiloriilor
�finanŃării ciclului de exploatareciclului de exploatareciclului de exploatareciclului de exploatare
�cofinanŃării proiectelor finanproiectelor finanproiectelor finanproiectelor finanŃŃŃŃate din fonduri structuraleate din fonduri structuraleate din fonduri structuraleate din fonduri structurale



*) GaranŃii emise de Garant aferente creditelor şi scrisorilor de garanŃie bancară destinate finanŃării

investiŃiilor
**) GaranŃii emise de Garant aferente creditelor şi scrisorilor de garanŃie bancară destinate finanŃării ciclului

de exploatare (linie de credit, descoperit de cont, credit pentru stocuri etc.)
***) Cu încadrarea în subplafonul de expunere prevăzut în ConvenŃia de Contragarantare încheiată cu fiecare Garant. 

Tip Credit InvestiŃii*) Capital circulant **)

Procente maxime Procente maxime Procente maxime Procente maxime 
de de de de 
contragarantarecontragarantarecontragarantarecontragarantare

IMM care accesează finanŃări 
bancare de orice tip 75 60 ***)

IMM care accesează finanŃări 
destinate cofinanŃării 
proiectelor finanŃate din
fonduri europene

80 70

Reducerea Reducerea Reducerea Reducerea 
comisionulcomisionulcomisionulcomisionuluiuiuiui de de de de 
garantare (puncte garantare (puncte garantare (puncte garantare (puncte 
de bazde bazde bazde bazăăăă))))

Pentru IMM cu istoric de 
funcŃionare 45 35

Pentru IMM nou înfiinŃate 
(start-up) 50 40



Cadrul normativ de referinCadrul normativ de referinCadrul normativ de referinCadrul normativ de referinŃăŃăŃăŃă FRC*FRC*FRC*FRC*

�Norma nr.Norma nr.Norma nr.Norma nr. 1/2010 1/2010 1/2010 1/2010 privind contragarantarea garanŃiilor aferente 
finanŃărilor contractate de  întreprinderile mici şi mijlocii de la 
bănci şi instituŃii financiare nebancare

�Norma nr.Norma nr.Norma nr.Norma nr. 2/20102/20102/20102/2010 privind contragarantarea garanŃiilor acordate 
pentru sprijinirea înfiinŃării şi dezvoltării de IMM (start-up)

�Norma nr.Norma nr.Norma nr.Norma nr. 3/2011 3/2011 3/2011 3/2011 privind contragarantarea garanŃiilor aferente 
finanțărilor contractate de  întreprinderile mici şi mijlocii active în 
producția primară de produse agricole

�Norma nr. 4/2011Norma nr. 4/2011Norma nr. 4/2011Norma nr. 4/2011 privind contragarantarea garanŃiilor acordate 
pentru sprijinirea înfiinŃării şi dezvoltării microîntreprinderilor de 
către întreprinzătorii tineri

* Are ca temei reglementările europene şi naŃionale privind ajutorul de minimisajutorul de minimisajutorul de minimisajutorul de minimis adecvate principiilor contragarantării



Ajutorul de minimis, Ajutorul de minimis, Ajutorul de minimis, Ajutorul de minimis, în cazul normelor FRC, reprezintă diferendiferendiferendiferenŃŃŃŃaaaa
dintre comisionul de garantare pe care IMM îl plăteşte în condiŃiile 
pieŃei şi comisionul de garantare redus pe care îl plăteşte fondului de 
garantare, ca urmare a contragarantării garanŃiei de către FRC

Valoarea maxim contragarantatValoarea maxim contragarantatValoarea maxim contragarantatValoarea maxim contragarantatăăăă a expunerii pe un beneficiar a expunerii pe un beneficiar a expunerii pe un beneficiar a expunerii pe un beneficiar 
1.200.000 EUR*, respectiv 600.000 EUR pentru IMM care activează în 
sectorul transportului rutier, respectiv 45.000 EUR pentru IMM active 
în producția primară de produse agricole 

Prima de contragarantare Prima de contragarantare Prima de contragarantare Prima de contragarantare reprezintă remuneraŃia  FRC revizuibilă
anual**, în funcŃie de rata efectivă de plăŃi efectuate de FRC

* Pentru toate sectoarele de activitate cu excepŃia producŃiei de armament, alcool şi tutun, pescuit şi acvacultură, carbune, 
siderurgie, construcŃii navale, fibre sintetice, jocuri de noroc. 

** Pentru anul 2011 procentul primei de contragarantare este de 0,37%



Eligibilitatea Eligibilitatea Eligibilitatea Eligibilitatea îîîîntreprinderilorntreprinderilorntreprinderilorntreprinderilor
� Sunt IMM, potrivit legii şi nu sunt considerate „întreprinderi în 
dificultate”*,

� Nu sunt în executare silită, închidere operaŃională, dizolvare, 
lichidare sau administrare specială,

� Nu au beneficiat de un ajutor de stat declarat de CE ilegal şi 
incompatibil, încă nerestituit

� Suma ajutoarelor de minimis primite într-o perioadă de 3 ani fiscali, 
nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 EUR, respectiv 100.000 
EUR pentru IMM cu activitate de transport rutier, respectiv 7.500 EUR 
pentru IMM active în sectorul producției primare de produse agricole

� Nu activează în anumite sectoare de activitate: producŃie de 
armament, alcool şi tutun, pescuit şi acvacultură, cărbune, siderurgie, 
construcŃii navale, fibre sintetice, jocuri de noroc

* Ex. – În cazul unei întreprinderi cu răspundere limitată, atunci când se constată pierderea a mai mult de jumătate din capitalul 
social al acesteia, mai mult de un sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni



Efectul direct al contragarantEfectul direct al contragarantEfectul direct al contragarantEfectul direct al contragarantăăăării rii rii rii 

IMM beneficiar al unei garanŃii contragarantate obŃine un ajutor de minimis****
sub forma unei reduceri din valoarea comisionului de garantarereduceri din valoarea comisionului de garantarereduceri din valoarea comisionului de garantarereduceri din valoarea comisionului de garantare, cuprinsă
între 35 şi 50 puncte procentuale

IMM nu plateşte niciun comision suplimentar niciun comision suplimentar niciun comision suplimentar niciun comision suplimentar în procesul de acordare a 
garanŃiei contragarantate

IMM beneficiază de acelaacelaacelaacelaşşşşi timp de ri timp de ri timp de ri timp de răăăăspunsspunsspunsspuns la analiza şi aprobarea garanŃiilor 
contragarantate

**** Ex. – La un credit de 1 mil. Eurocredit de 1 mil. Eurocredit de 1 mil. Eurocredit de 1 mil. Euro, garantatgarantatgarantatgarantat în proporŃie de 80808080%%%% de un fond 
de garantare, cu o garanŃie contragarantatcontragarantatcontragarantatcontragarantatăăăă de FRC în cuantum de 70707070%%%%, 
valoareavaloareavaloareavaloarea ajutorului de minimis de care beneficiază IMM solicitant al creditului 
este de aproximativ 12.300 12.300 12.300 12.300 EEEEurourourouro



Norma nr. 3/2011 privind contragarantarea garanNorma nr. 3/2011 privind contragarantarea garanNorma nr. 3/2011 privind contragarantarea garanNorma nr. 3/2011 privind contragarantarea garanŃŃŃŃiilor aferente iilor aferente iilor aferente iilor aferente 
finanfinanfinanfinanțțțțăăăărilor contractate de  rilor contractate de  rilor contractate de  rilor contractate de  IMM active IMM active IMM active IMM active îîîîn producn producn producn producțțțția primaria primaria primaria primarăăăă de de de de 
produse agricoleproduse agricoleproduse agricoleproduse agricole

Se urmăreşte creşterea numărului de IMM active în sectorul producției 
primare de produse agricole care vor avea acces la finanŃare

Suma ajutoarelor de minimis Suma ajutoarelor de minimis Suma ajutoarelor de minimis Suma ajutoarelor de minimis acordate unui anumit beneficiar nu poate 
să depăşească 7.500 EUR pentru o perioada de trei exerciții fiscale

Valoarea maximValoarea maximValoarea maximValoarea maximăăăă a expunerii a expunerii a expunerii a expunerii din contragaranții pentru un beneficiar 
este de 45.000 EUR, echivalent in lei

Bugetul total Bugetul total Bugetul total Bugetul total al schemei de minimis pe perioada de implementare 2011 
– 2013 este de maxim 2,3 milioane euro echivalent în lei, având un 
număr estimat de 20.500 de beneficiari



Norma nr. 4/2011 privind contragarantarea garanNorma nr. 4/2011 privind contragarantarea garanNorma nr. 4/2011 privind contragarantarea garanNorma nr. 4/2011 privind contragarantarea garanŃŃŃŃiilor acordate pentru iilor acordate pentru iilor acordate pentru iilor acordate pentru 
sprijinirea sprijinirea sprijinirea sprijinirea îîîînfiinnfiinnfiinnfiinŃăŃăŃăŃării rii rii rii şşşşi dezvolti dezvolti dezvolti dezvoltăăăării microrii microrii microrii microîîîîntreprinderilor de cntreprinderilor de cntreprinderilor de cntreprinderilor de căăăătre tre tre tre îîîîntreprinzntreprinzntreprinzntreprinzăăăătorii torii torii torii 
tineritineritineritineri

Promovarea antreprenoriatului Promovarea antreprenoriatului Promovarea antreprenoriatului Promovarea antreprenoriatului prin sprijinirea începerii şi dezvoltării activităŃii 
microîntreprinderilor înființate de întreprinzătorii tineri

Ajutorul de minimis constă în diferenŃa dintre comisionul de garantare pe care o 
astfel de microîntreprindere îl plăteşte în condiŃiile pieŃei, respectiv 3,8%, şi 
comisionul de garantare redus pe care îl plăteşte ca urmare a contragarantării 
garanŃiei de către FRC

Reducerea procentului de comision Reducerea procentului de comision Reducerea procentului de comision Reducerea procentului de comision de garantare este de 150 puncte de bază

Valoarea maximValoarea maximValoarea maximValoarea maximăăăă a unei contragaranŃii este de 64.000 EUR, iar procentul maxim 
de contragarantare este de 80%

Bugetul totalBugetul totalBugetul totalBugetul total al schemei de minimis pe perioada de implementare 2011 – 2012 
este de maxim 2 milioane euro, echivalent in lei, având un număr estimat de 
1100 de beneficiari



AVANTAJELE PENTRU IMMAVANTAJELE PENTRU IMMAVANTAJELE PENTRU IMMAVANTAJELE PENTRU IMM

� Facilitarea accesului la finanŃare şi diminuarea costurilor de garantare

� Creşterea competitivităŃii, sustenabilităŃii şi a numărului de IMM finanŃate

� Efectul de multiplicare prin creşterea capacităŃii de împrumutare

� Creşterea rentabilităŃii capitalurilor proprii prin îmbunătăŃirea raportului 
dintre acestea şi împrumuturile atrase

� MenŃinerea locurilor de muncă şi crearea altora noi de către IMM beneficiare

� Acoperirea deficitului sau chiar a lipsei de garanŃii cu care se confruntă IMM 
în obŃinerea de finanŃări

� Promovarea antreprenoriatului în toate cele opt regiuni de dezvoltare a 
României prin sprijinirea demarării activităŃii şi/sau dezvoltării firmelor nou 
înfiinŃate (start-up)

� ÎmbunătăŃirea capacităŃii şi ratei absorbŃiei fondurilor structurale de către 
IMM



AVANTAJELE AVANTAJELE AVANTAJELE AVANTAJELE PENTRUPENTRUPENTRUPENTRU FINANFINANFINANFINANłłłłATORIATORIATORIATORI

� Realizarea unui circuit de finanŃare complet – încredere în sistemul de 
garantare şi, ca urmare, un apetit ridicat de finanŃare pentru noi grupuri Ńintă
de beneficiari (start-up)

� Deschiderea mai mare către noi instrumente de finanŃare de tip mezanin, 
equity finance, venture capital, risk capital

� Posibilitatea includerii în circuitul de finanŃare a unor noi categorii de 
finaŃatori de genul business angels, fonduri de investiŃii cu capital de risc, 
fundaŃii comunitare ale unor mari corporaŃii sau mixte, organizaŃii 
guvernamentale, instituŃii financiare internaŃionale, operatori de leasing

� Reducerea riscului de credit şi creşterea calităŃii portofoliului
� Efecte agregate privind politicile referitoare la provizioane, potrivit 

Regulamentului BNR nr. 19/24/2006, cu modificările ulterioare
� Lichiditate ridicată a garanŃiilor contragarantate în comparaŃie cu alte tipuri 

de garanŃii
� Efect de multiplicare a finanŃărilor acordate IMM



AVANTAJELE PENTRU FONDURILE DE GARANTAREAVANTAJELE PENTRU FONDURILE DE GARANTAREAVANTAJELE PENTRU FONDURILE DE GARANTAREAVANTAJELE PENTRU FONDURILE DE GARANTARE
� Creşterea capacităŃii de acordare a garanŃiilor, atât ca volum şi 
structură, cât şi numeric

� Produse noi inovative – fonduri de capital de risc, reŃea de investitori 
privaŃi de succes (business angels), scheme de microcreditare

� ÎmbunătăŃirea cooperării cu instituŃiile financiare (bănci şi instituŃii 
financiare nebancare) precum şi cu autorităŃi şi structuri publice 
centrale specifice

� ÎmpărŃirea riscului asumat cu FRC

� Diminuarea costului cu provizioanele



Între FRC FRC FRC FRC şşşşi fondurile de garantare funci fondurile de garantare funci fondurile de garantare funci fondurile de garantare funcŃŃŃŃioneazioneazioneazioneazăăăă regularegularegularegula mandatuluimandatuluimandatuluimandatului,
instituită printr-o ConvenŃie-cadru de contragarantare

Sunt Sunt Sunt Sunt semnate semnate semnate semnate ConvenŃii de contragarantare cu cinci fonduri de 
garantare:

� Fondul NaŃional  de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 
Mici şi Mijlocii (FNGCIMM)

� Fondul Local De Garantare Focşani - Filială FNGCIMM
� Fondul Local De Garantare Sfântu Gheorghe - Filială FNGCIMM
� Fondul Local De Garantare Craiova - Filială FNGCIMM
� Fondul Român De Garantare A Creditelor pentru Întreprinzătorii 
PrivaŃi

� Fondul De Garantare A Creditului Rural




