
ORDIN  

Pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei, 

comerţului şi mediului de afaceri nr.2199/2011 pentru aprobarea 

Condiţiilor de acordare a contragaranţiilor de către Fondul Român  

de Contragarantare S.A. 

NR. 528/14.03.2013 

 

 În temeiul dispoziţiilor art.4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.23/2009 privind înfiinţarea Fondului Român de Contragarantare, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.312/2009, cu modificările și 

completările ulterioare, ale art.9 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr. 

47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, 

precum şi ale Ordinului ministrului economiei nr.403/27.02.2013, 

Ministrul economiei emite următorul: 

ORDIN 

 Articol unic 

  Anexa la Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de 

afaceri nr.2199/2011 pentru aprobarea Condiţiilor de acordare a 

contragaranţiilor de către Fondul Român de Contragarantare S.A., se 

modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul ordin. 

Ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii,  

mediul de afaceri și turism 

MARIA GRAPINI 

 

 



Anexă  
la Ordinul 528/14.03.2013 

CONDIŢII  DE ACORDARE A CONTRAGARANŢIILOR  
DE CĂTRE FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. 

1. Cadrul legal:  

a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2009 privind înfiinţarea Fondului 
Român de Contragarantare1, aprobată prin Legea nr.312/2009, cu 
modificările și completările ulterioare; 

b) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării 
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Regulamentul CE nr.1998/2006 privind aplicarea dispoziţiilor art.87 si 88 
din Tratatul CE referitor la ajutorul de minimis2; 

d) Regulamentul CE nr.1535/2007 privind aplicarea dispoziţiilor art.87 si 88 
din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse 
agricole3; 

e) Comunicarea CE cu privire la aplicarea art.87 si 88 din Tratatul CE  
ajutoarelor de stat sub forma de garanţii4;    

f) Actul Constitutiv al Fondului Român de Contragarantare, aprobat de 
Adunarea Generală a Acţionarilor;  

g) Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor și normele interne ale FRC; 

h) Alte reglementări comunitare în materie de ajutor de stat și dispoziţii 
legale naţionale aplicabile.  

2. Principiile acordării contragaranţiilor: 

a) tratament nediscriminatoriu al întreprinderilor mici și mijlocii, în calitate 
de beneficiari ai contragaranţiilor; 

b) transparenţă în ceea ce privește condiţiile de acordare a contragaranţiilor; 

c) eficienţă în utilizarea fondurilor bănești, astfel încât un număr cât mai 
mare de IMM-uri sa beneficieze de contragaranţii; 

d) dispersia riscului, prin utilizarea tehnicilor de reducere a riscurilor de 
contragarantare aferente expunerilor deţinute de FRC; 

e) sprijinirea prioritară a absorbţiei fondurilor europene și a investiţiilor, 
generatoare de dezvoltare economică și locuri de muncă; 

f) intervenţie ulterioară a FRC, prin plata unei părţi a garanţiei achitate de 
fondul de garantare; 

                                            
1 FRC 
2 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 379/2006. 
3 Publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 337/2007. 
4 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr.155/2008, modificată prin Corrigendumul 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 244/2008. 
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g) repartizare proporţională a sumelor recuperate și a cheltuielilor de 
recuperare între FRC si fondul de garantare. 

3. Sursa acordării și plăţi contragaranţiilor sunt fondurile proprii ale FRC. Acesta 
poate acorda contragaranţii și din surse atrase.  

4. Beneficiarii contragaranţiilor sunt întreprinderile care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii:  

a) sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici și mijlocii, conform Legii 
nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici 
şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;  

b) nu se află în dificultate în conformitate cu criteriile stabilite în Liniile 
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea și restructurarea 
întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene seria C nr. 244 / 2004; 

c) nu se află în procedura executării silite, cu excepţia celor pentru care s-a 
acordat eşalonarea la plata obligaţiilor fiscale şi pentru care s-a suspendat 
executarea silită;  

d) nu se află în procedură de insolvenţă, închidere operaţională, dizolvare, 
lichidare sau administrare specială; 

e) nu sunt obiect al unui ordin de recuperare în urma unei decizii privind 
declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună; 

f) îndeplinesc criteriile prevăzute de celelalte reglementari aplicabile 
acordării de contragaranţii.   

5. Activităţi neeligibile 
Nu pot beneficia de contragaranţii: producţia de armament, activităţile de 
jocuri de noroc și pariuri, precum și producţia de alcool și tutun. 

6. Expunerea maximă a FRC este de [ 7 x Capitalul propriu ] 

7. Procentul de contragarantare este de maximum 80% din valoarea garanţiei 
contragarantate.  

8. Valoarea maximă a contragaranţiei pentru un IMM nu va depăşi 1.200.000 
euro, respectiv 600.000 euro pentru IMM-urile care activează în sectorul 
transportului rutier si 45.000 euro pentru IMM-urile care activează în producţia 
primară de produse agricole, sau echivalentul în lei al acestei sume la data 
acordării contragaranţiei. 

9. Contragaranţia este asociată unei garanţii specifice, limitate în timp şi 
acoperă numai garanţia aferentă principalului, exclusiv dobânzile, comisioanele 
şi alte sume datorate de IMM în baza contractului încheiat cu finanţatorul. 
Durata minimă a contragaranţiei este de 3 luni. 

10. Prima de contragarantare  
Prima de contragarantare, plătibilă de către IMM, prin fondurile de garantare, 
se stabilește - de regulă - anual, în mod diferenţiat, în funcţie de categoriile 
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de IMM-uri beneficiare și în corelaţie cu cerinţele asumate prin Strategia FRC 
pe perioada 2011-2013, cu proiecţie până în anul 2015. În conformitate cu 
prevederile art.31 lit. c) din Actul Constitutiv al FRC, nivelul primei de 
contragarantare se aprobă de către Consiliul de Supraveghere al societăţii. 

11. Valoarea de executare a contragaranţiei  

a) fondurile de garantare au dreptul la plata valorii de executare a 
contragaranţiei o singură dată, la producerea riscului de garantare, în 
termenii şi condiţiile prevăzute în convenţiile încheiate între FRC și 
acestea; 

b) valoarea de executare a contragaranţiei se stabileşte prin aplicarea 
procentului de contragarantare la suma plătită finanţatorilor de către 
fondurile de garantare în contul garanţiilor eligibile conform prezentelor 
condiţii; 

c) plata contragaranţiei se face în termen de maximum 30 zile calendaristice 
de la data primirii de către FRC a cererii de executare. 

12.  Implementare 
a) condiţiile în care se acordă contragaranţiile sunt puse în aplicare prin 

convenţii de contragarantare; în cazul în care pe parcursul derulării unei 
convenţii de contragarantare FRC înregistrează o rată a plăţilor de 
contragaranţii de 10% anual, acordarea de noi contragaranţii încetează în 
raport cu respectivul partener contractual.  

b) FRC va dezvolta și implementa instrumente inovative de management al 
îndeplinirii prezentelor condiţii, incluzând baze de date și aplicaţii 
informatice de căutare a informaţiilor necesare procesului de analiză, în 
scopul optimizării activităţii de acordare a contragaranţiilor și asigurării 
asistenţei necesare factorilor de decizie în diferitele etape ale planificării 
strategice. 
 

 


