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Fondul Roman de Contragarantare (FRC)
- context si activitate -

Context: 
• Sectorul IMM este un domeniu de interes strategic pentru Romania

• Creșterea numarului de antreprenori și IMM uri active în perioada 2017-2020 este un obiectiv

� Programul START-UP NATION (SUpN), initiat de guvern (MMACA) este la finalul anului I 

� Urmeaza SUpN  - 2018

• Accesul la finantare este una din parghiile majore in dezvoltarea si consolidarea unui IMM • Accesul la finantare este una din parghiile majore in dezvoltarea si consolidarea unui IMM 

(Carta Alba a IMM-urilor, editia 2018 – CNIPMMR)

FRC: 

- Institutie financiara specializata in mecanismul garantare-contragarantare a creditelor IMM

- Contragarantia FRC acoperă pana la 80% din garantia acordata de Fondurile de garantare

� angajament expres, irevocabil și necondiționat

� se acordă pe baza schemelor de ajutor de minims (Regulament CE 1998/2006 si CE 1535/2007)

- Emite garantii in numele si contul statului în Programul  INVESTEȘTE ÎN TINE
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MECANISMUL GARANTĂRII – CONTRAGARANTĂRII 
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Beneficiul major pentru beneficiarii - antreprenori:

�reducerea costului finanțării 
�obținerea unui ajutor de stat

CONTRAGARANTAREA - instrument financiar 
specializat*

�obținerea unui ajutor de stat

Beneficiul major pentru Instituțiile de credit și Fondurile de garantare:

�efect de multiplicare a volumului finanțărilor și garanțiilor
�dispersia riscului 

*Studiu de caz: Programul PROGRAMUL START-UP NATION
(slide nr.6)
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Fondul Roman de Contragarantare și 
Programul Start-Up Nation (SUpN)

- Din aprox. 8500 de beneficiari SUpN 2017-2018:
� 3.250 au solicitat credit punte, garantat de FNGCIMM și contragarantat de 

FRC 
� 3100 scrisori de contragarantare au fost emise de FRC
� 281 milioane lei reprezintă suma totală a contragaranțiilor emise � 281 milioane lei reprezintă suma totală a contragaranțiilor emise 

- Au fost susținute peste 6000 noi locuri de muncă create în 

economie 

- Din 23.02.2018 este realizată interconectarea FRC cu 

platforma ANAF – MFP care permite obținerea directă a 

certificatului de atestare fiscală
- Domenii de activitate sprijinite: producție, industrii creative, 

servicii și comerț
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Exemplu mecanism garantare – contragarantare
START-UP NATION 

• Firma – cod CAEN finanțat : 2361- Fabricarea produselor din beton

• Număr angajați 5 persoane (vor fi create 4 locuri de munca noi)

• Valoare grant SUN 199.998 lei

• Credit punte solicitat CEC 199.998 lei• Credit punte solicitat CEC 199.998 lei

• Garanție acordată la credit punte 159.998 lei, adică 79,99%

• Scrisoare de contragaranție emisă pentru 95.998 lei, adică 60%

• Suma de 4.479 lei reprezintă ajutor de minimis, iar 

contragarantarea diminuează din start valoarea comisionului anual 

de garantare de la 3,8% la 2,48%.
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Vă mulțumesc!

CONTACT FRC:CONTACT FRC:

+40371502592

www.frcg.ro

office@contragarantare.ro
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