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• FRC - instituție organizată în 2009 ca societate comercială pe acțiuni: 
– 68%  - statul român, prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice  
– 32%  - Fundația Post-Privatizare  
  

• FRC - instituție financiară specializată care emite: 

• Contragaranții la garanțiile emise de fondurile de garantare pentru creditele 

solicitate instituțiilor bancare de antreprenorii români (IMM-uri) 

– Programul START-UP NATION – exemplificare slides 3-4 

• Garanții în numele și contul statului  

– Programul INVESTEȘTE ÎN TINE – detalii slides 5-6 

  

FRC – 10 ANI de prezență în sectorul financiar  
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MECANISMUL GARANTĂRII – CONTRAGARANTĂRII  
creditului solicitat de ANTREPRENORI/IMM (1/2) 

INSTITUȚIILOR DE CREDIT 
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Exemplu mecanism garantare – contragarantare 
Program START UP NATION - SUN (2/2) 
 
 

    

• Firma – cod CAEN finanțat: 2361- Fabricarea produselor din beton 
• Număr angajați: 5 persoane (4 locuri de munca nou create) 
• Valoare grant Program SUN: 200.000 lei 

• Credit punte solicitat catre Banca Transilvania:                200.000 lei 
• Garanție acordată de catre FNGCIMM la credit punte:                160.000 lei  
• Contragaranția FRC - ANEXA E 

+ Contragaranția – acoperă min.60% din riscul de garantare:  96.000 lei 
 diminuează automat valoarea comisionului anual  
 de garantare de la 1,95% pana la 1,53% * 
+ FRC garanteaza un flux operational rapid si eficient 

---------------------------------------------------------------------- 
*în cazul contragarantării a 80% din valoarea garanției). 
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• program de creditare 0 dobandă si comisioane, susținut de statul român prin 
Comisia Națională de Strategie și Prognoză și derulat, în 2018-2019 prin instituții 
de credit/bănci 

BENEFICIARI 
• persoane fizice cu varsta cuprinsa intre 16 si 26 de ani  
• persoane fizice cu varsta cuprinsa intre 26 si 55 de ani   

PERIOADA DE CREDITARE 
• maxim 10 ani, inclusiv perioada de gratie 

DESTINATIA CREDITULUI 
• acoperirea nevoilor beneficiarilor si familiilor acestora privind formarea, 

educatia, reconversia profesională, sanatatea, cultura, sportul si/sau pe cele de 
habitat/locuire. 
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Programul INVESTEȘTE ÎN TINE (1/2) 



GARANTII - FRC garantează, in numele si contul statului, un credit in 
valoare de maximum : 
• 40.000 lei pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 16 ani si pana la 26 de ani neimpliniti 

la data solicitarii;  
• 35.000 lei pentru persoane cu varsta cuprinsa intre 26 si 55 de ani ; 

• exceptand dobanzile, comisioanele si spezele bancare, precum si suportarea dobanzilor si 

a cheltuielilor adiacente creditului. 

• Garantia emisa de FRC in numele si in contul statului acopera maxim 80% din valoarea 

creditului, exclusiv dobanzile si comisioanele bancare si alte sume datorate de beneficiarul 

programului in baza contractului de credit. 
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Programul INVESTEȘTE ÎN TINE (2/2) 

+ 20.000 lei dacă, pe perioada derulării creditului,  
beneficiarul se angajeaza 



- Aproximativ 4000 de garanții în numele si contul statului în cadrul 
programului INVESTEȘTE ÎN TINE (octombrie 2018-august 2019) 

- Aproximativ 4 mld.lei contragaranții pentru antreprenori/ IMM emise 
în 10 ani de activitate 

- Din care aprox.300 mil. lei în cadrul programului START-UP NATION, 
reprezentând peste 3300 antreprenori-beneficiari în prima sesiune(2017-2018) 

- Contragaranțiile emise în 10 ani acoperă garanții de 8 mld. lei și 
credite pentru antreprenorii români de aprox. 12 mld. lei 
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În loc de concluzie: 
Cifre cheie FRC – 10 ANI DE ACTIVITATE 
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Va mulțumim. 
 
Contact: office@contragarantare.ro 
Telefon: +40 371.502.592 
Fax: +40 371.600.361 
www.contragarantare.ro 
Str.Argentina nr.41 sector 1 
BUCURESTI 
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