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București - 9 februarie 2018 - Acordarea de garanții contragarantate de către FRC antreprenorilor 

din Programul Start-Up Nation reprezintă o opțiune care poate fi accesată de societățile admise în 

primul an de derulare al acestuia. Practic, mecanismul garantare-contragarantare, determină 

reducerea riscului instituției de credit și reducerea costului total al finanțării, prin reducerea 

comisionului de garantare pentru creditul-punte de la 3,8%, nivel obligatoriu potrivit normelor 

europene, la maximum 2,48%. 

Prin urmare, contragarantarea repreprezintă o facilitate care poate fi accesată pe baza opțiunii 

beneficiarilor, prin intermediul institutiei bancare la care se solicită creditul-punte. 

FRC aduce următoarele precizări care vizează creșterea productivității de procesare a documentelor 

pentru emiterea scrisorii de garantare, în contextul special al Programului Start-Up Nation care este 

o premieră, atât în ceea ce privește valoarea grantului, cât și ca număr de beneficiari: 

-          Raportat la organizarea partenerilor care dispun de rețele regionale/locale (instituții de 

credit-fonduri de garantare-agenții ministeriale), echipa de specialiști FRC este restransă, fiind 

dimensionată corespunzător/proporțional cu plafoanele de ajutor de minimis aprobate prin schemele 

de contragarantare. Prin urmare, dispune de o capacitate de procesare/ analiză/ evaluare,  mult mai 

scazută. 

-          Cu toate acestea, lucrul într-un ritm susținut al întregii echipe de specialiști din FRC a făcut 

ca, din luna septembrie 2017 și până la data de 09.02.2018 să fie procesate peste 1500 de dosare, 

dintr-un total de aproximativ de 2350 de solicitări transmise de principalul partener, FNGCIMM. 

-          Începând din 12.02.a.c., FRC adaugă pe durata Programului, trei posturi pentru analiza 

solicitărilor primite de la principalul partener, FNGCIMM. Această măsură, coroborată cu 

adaptarea structurii de personal și cu îmbunătățirea logisticii și a proceselor, măsuri implementate 

recent, vor avea ca efect reducerea timpilor de așteptare până la evaluarea efectivă a dosarelor. Un 

indicator important - numărul mediu zilnic de solicitări procesate: 

 În prima decadă a lunii februarie, față de media zilnică a lunii ianuarie, creșterea estimată 

este de aproximativ 30%, de la 22, la 30 de solicitări - în acest moment - și la 55-60 de 

documentații Start-Up Nation pe zi, în perioada care urmează, când  întregul dispozitiv 

organizațional și tehnologic va genera productivitatea zilnică așteptată. 

-          În prezent, sunt in faza de așteptare pentru analiza efectivă sub 850 de solicitări. Dintre 

acestea, pentru aproximativ 35-40% FRC a solicitat FNGCIMM clarificari pe documente, conform 

procedurii in vigoare. Aceste clarificări sunt generate fie de modul de întocmire al documentației - 

semnalăm necesitatea exactității și completitudinii informațiilor solicitate prin formularele 

Programului, fie mai ales,  de expirarea certificatelor fiscale (CAF). 

 Legat de acest ultim aspect care are efecte directe asupra timpilor de emitere a scrisorilor de 

contragarantare, FRC face cunoscut că, în cursul săptămânii  viitoare, se va interconecta cu 

platforma MFP – ANAF în vederea obținerii de noi certificate, pentru documéntele care au 

expirat la momentul analizei efective. Astfel, vor fi eliminați timpii de așteptare rezultați din 

clarificările cauzate de acest motiv. 

  

  

  

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 exclusiv orientată spre 

susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii din România. FRC contragarantează 

garanţiile acordate de către fondurile de garantare (FNGCIMM, FRGCIP, FLG Craiova, FLG 

Sf.Gheorghe, FLG Focsani, FGCR) care susţin creditele şi alte instrumente de finanţare obţinute 

de întreprinzătorii privaţi de la instituţiile financiar-bancare. Acestea sunt accesate de 

antreprenori pentru înfiinţarea de firme noi sau dezvoltarea celor existente prin investiţii, capital 

de lucru şi pentru finanţarea/cofinanţarea de proiecte din fondurile europene, etc. Contragaranția 

FRC este de maxim 80% din garanția acordată de instituțiile de garantare partenere. 

Metodologia acordarii ajutoarelor de minims presupune parcurgerea unui proces administrativ si 

tehnic care incheie faza analizei personalizate a fiecarui dosar transmis FRC de catre partenerii 

sai, fondurile de garantare. 
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