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CONTRAGARANTAREA  
- instrument financiar specializat 

care reduce costul garantării 
şi riscul finanţatorului –  

 
PROGRAMUL START-UP NATION 



 

  

 

MECANISMUL GARANTĂRII – CONTRAGARANTĂRII  
creditului solicitat de ANTREPRENORI/IMM 

  

1. Documentaţie*: 
 
  Cea cerută de 
finanţator; 
 

PLUS 
 

Declaraţii: 
 
 de încadrare în 

categoria IMM şi  
 pe proprie răspundere 

că nu este “în 

dificultate”; 
 
 
 
*anexată cererii de finanţare 
 

 

 

 

2. Primeşte cererea de 
finanţare  împreună cu 
documentaţia MMACA; 
 
3. Transmite solicitarea de 
garantare către Fondul de 
Garantare; 
 
 
 
11. ACORDĂ finanţarea cu 
garanţia din partea 
Fondului de Garantare , 
contragarantată de FRC. 
 

 

 

4. Primeşte solicitarea de 
garantare; 
 
5. Aprobă garanţia. 
 
6. Transmite cererea de 
contragarantare către FRC. 
 
 
 
10. Aplică un comision de 
garantare redus 
constituind ajutor de 
minimis, urmare 
contragarantării; 

 

7. Primeşte notificarea cu 
garanţiile contragarantate; 
 
8. Verifică documentația și 
încadrarea în  schema de ajutor 
de minimis de valori mici 
corespunzătoare; 
 
 
 
9. Confirmă contragaranţiile și 
informează Fondul de Garantare; 
Monitorizează mecanismele de reducere 
a comisionului de garantare, constituind 
ajutor de minimis sub forma de 
contragaranţie. 

IMM/ 
ANTREPRENOR 

FINANŢATOR 
FOND DE  

GARANTARE 
Cerere de 
finanţare 

Cerere de 
garantare 

FRC 

 

 

Notificare 

 



Fondul Roman de Contragarantare - FRC 
- context si activitate -   

Context:  

– Sectorul IMM este un domeniu de interes strategic pentru Romania si se urmareste 
cresterea numarului de antreprenori in perioada 2017-2020 

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

– Urmeaza SUpN anul II, cu lansare in aprilie – mai 2018 

• accesul la finantare este una din parghiile majore in dezvoltarea si consolidarea 
unui IMM (Carta Alba a IMM-urilor, editia 2017 – CNIPMMR) 

FRC - institutie financiara specializata in mecanismul garantare-contragarantare a 
creditelor punte din Programul START-UP NATION 

– contragarantia acordata garantiilor emise de FNGCIMM la creditele punte solicitate 
bancilor partenere de catre antreprenorii elgibili in primul an al Programului;  

• FRC acoperă pana la 80% din garantia acordata de Fond, in general;  

• Majoritatea contragarantiilor SUpN sunt de 60% din valoarea garantiei, in 
particular. 



 BILANŢ START-UP NATION – 25 februarie 2018 (1/2) 
 
- Au fost acordate peste 1.950 contragaranții în valoare de  aproximativ 200 mil. lei 
(echivalent 43,8 mil. EUR) 

 

-A fost susţinută până în prezent crearea a minim 2.000 locuri noi locuri de muncă 

 

•Din 23.02.2018 este realizată interconectarea FRC cu platforma ANAF – MFP  

- permite obținerea directă a certificatului de atestare fiscală, aspect care va 

îmbunătăți substanțial timpii de așteptare și cei de procesare pentru dosarele 

aflate în stoc. 

 
 

 

 

  



BILANŢ START-UP NATION – 25 februarie 2018 (2/2) 
 

  Numărul de dosare aprobate de FRC este în continuă creștere -  măsuri întreprinse și 
îmbunătățiri aduse fluxului de analiză au generat - s-a produs și inversarea raportului de 
procesare (Intrări vs Ieșiri  - 115/252): 
 

- Creșterea numărului de scrisori de contragarantare emise pe zi - de la 20/30 dosare  
analizate și aprobate , până la 70 pe zi. 

 
- Reducerea timpilor de așteptare până la intrarea în analiza efectivă a unui dosar 
 

Timpul efectiv de analiză pentru un dosar nu depășeste 1-2 zile, în mod obișnuit 
 

- Reducerea stocului de dosare ale beneficiarilor de grant aflate în evidența FRC pentru 
a fi analizate - sub 600 documentații (de la 845 în urmă cu 10 zile)  

 
din care aproximativ 450 sunt dosare deja procesate, dar la care au fost identificate 

aspecte pentru care se așteaptă clarificări/completări de la celelalte instituții partenere în 
program. 

 
  



 

 

 

Vă mulțumesc. 

CONTACT FRC: 

+40371502592 

www.frcg.ro 

office@contragarantare.ro 


