
 

 

 

COMUNICARE 

Fondul Român de Contragarantare (FRC) 

în mecanismul de finanțare derulat prin Programul Start-Up Nation 

 

București - 16 februarie 2018 – Întreaga echipă a Fondului Român de Contragarantare este 

mobilizată să răspundă nevoii legitime a beneficiarilor Programului de stimulare a înființării 

întreprinderilor mici și mijlocii, derulat și finanțat prin Ministerul Mediului de Afaceri, Comerț și 

Antreprenoriat, sub denumirea de START-UP NATION, de a începe - în cel mai scurt timp -  

implementarea propriilor planuri de afaceri. 

 

Astfel, beneficiarii care au solicitat credite punte de la instituțiile de credit partenere în Program 

(Banca Transilvania, CEC Bank, BCR) beneficiază de facilitățile mecanismului de garantare – 

contragarantare. Prin acordarea unui ajutor de minimis, contragarantarea asigură reducerea 

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

europene, la maximum 2,48%. Este o etapă opțională pentru beneficiari și totodată anterioară 

acordării creditului. 

  

Rigoarea administrării schemelor de ajutor de minimis, precum și existența unei infrastructuri 

instituționale dimensionate pentru volume de contragarantare și proiecte de dimensiuni mici și 

medii, a generat – din luna decembrie a anului 2017 - un fir de așteptare semnificativ pentru 

emiterea scrisorilor de contragarantare, aspect care a fost adresat cu promptitudine încă din primele 

zile ale anului 2018, atât din punct de vedere procesual, cât și al resurselor alocate. 

 

Astfel, în acest moment, față de săptămâna 01 – 08 februarie, în  intervalul 09 - 15 februarie a.c., 

creșterea numărului de dosare procesate pe zi este de peste 50%, de la o medie de 30 la 47 de 

documentații Start-Up Nation pe zi.  

Acest indicator se va îmbunătăți  și se va stabiliza rapid la un nivel optim în perioada care urmează,   

ca urmare a măsurilor de accelerare a ritmului de procesare care au fost adoptate. 

 

Din luna septembrie 2017 și până în prezent au fost primite peste 2600 de solicitări de 

contragarantare a garanțiilor acordate de FNGCIMM în Programul Start-Up Nation, iar situația 

acestora, la zi, este următoarea: 

 Dosare procesate: 1770 

 Dosare în așteptare pentru evaluare: 842 

 Valoarea totală a contragaranțiilor acordate: 141 milioane RON 

 

Timpii de așteptare pentru intrarea în analiza efectivă a documentațiilor Start-Up Nation, cât și 

numărul de solicitări în așteptare, se reduc progresiv și, cum am comunicat anterior, îmbunătățirile 

aduse fluxului de analiză vor permite procesarea solicitărilor în termenele stabilite cu partenerii 

instituționali ai acestui program. 

 

În final, precizăm că solicitarea de contragarantare a garanției oferite de FNGCIMM reprezintă o 

facilitate care poate fi accesată pe baza opțiunii beneficiarilor, prin intermediul instituției bancare la 

care se solicită creditul-punte.  

 



 

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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