
 
 

Comunicat de presă  

 

București, 8 august 2019 

 

FRC – Fondul Român de Contragarantare aduce informatii noi, activează un instrument util 

antreprenorilor și face clarificări de interes pentru beneficiarii Programului START-UP 

NATION 2018-2019. 

 

Noua valoare a comisionului de garantare de 1,95%, valabil începand din data de 25.07.2019, în 

cazul actualei ediții Start-Up Nation(SUN) și anunțată de către partenerul FNGCIMM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

poate fi redusă, suplimentar, pentru antreprenorii care solicită un credit punte la Banca 

Transilvania, respectiv CEC Bank, prin completarea unui singur formular (Anexa E), disponibil în 

aplicația pentru finanțare bancară. 

 

Prin acest formular (Anexa E), FRC reduce valoarea comisionului de garantare de la 1,95% 

până la 1,53%. Practic, comisionul poate fi între 1,63% și 1,53%, în funcție de procentul de 

contragarantare a garanției de60%, respectiv 80%. 

 

FRC garantează un flux operațional rapid și eficient ca urmare a implementării unor îmbunătățiri la 

infrastructura informatică ce asigură eliminarea erorilor umane asociate efectuarii manuale a 

operatiunilor de analiză și generează timpi reduși de procesare a cererilor. 

Astfel, în acest moment, o cerere de contragarantare însoțită de documentația corectă și 

completă, permite un termen de răspuns în maximum 24 de ore. 

 

Recomandăm utilizarea formularului/Anexei E tuturor antreprenorilor, consultanților acestora, și 

ofițerilor de credit pentru o bună gestiune a resurselor financiare puse la dispoziție prin program. 

Încurajăm toate părțile intersate să ceară informații băncilor partenere și să solicite acestora sau, 

direct FRC (www.contragarantare.ro/contact), detalii și/sau clarificari. 

 

Stere Farmache, Președintele Directoratului FRC a declarat : 

Au fost rulate calculele aferente contragarantării și rezultă că - pentru o contragarantare de 60% 

din valoarea garanției emise de FNGCIMM - beneficiarul va avea un cost final al garanției de 

1,63% vs 2,48% în prima editie a Programului SUN 2017-2018, adică aproape un punct 

procentual care înseamnă o diminuare de aprox.1500 lei a comisionului platit la acordarea 

creditului-punte solicitat pe un an de zile, respectiv o reducere de aprox. 3000lei pentru o solicitare 

de finanțare de 200.000ron pe durata a 24 luni.  

 

Aceste condiții sunt valabile de la 25.07.2019, iar FRC urmărește prin aceasta aplicarea 

principiilor de finanțare accesibilă, responsabilă și sustenabilă. 

 

  
Despre FRC:  

Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) este o instituție financiară specializată, având corespondenţă în 

practici recunoscute la nivel european. Activitatea sa este orientată, în principal, spre susţinerea sectorului 

antreprenorial/IMM din România. FRC are ca obiect de activitate secundar acordarea de garanții în numele și 

contul statului, în cadrul Programului INVESTEȘTE ÎN TINE. Astfel, societatea are ca parteneri atât fondurile de 

garantare, cât și instituţiile de credit. Garanția și contragaranția FRC este de maxim 80% din creditul, respectiv 

garanția acordat(ă) de instituțiile financiar-bancare partenere. 

 

Contact : Compartimentul comunicare al FRC - Tel : 0371.502.592 ; email : office@contragarantare.ro ; www.frcg.ro  
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