
FRC ar putea acorda anul acesta contragaranţii în valoare de 25 mil. lei 
IMM-urilor din agricultură 

Fondul Român de Contragarantare (FRC) estimează că, odată cu intrarea în vigoare a 
convenţiei încheiată cu Fondul de Garantare a Creditului Rural, anul acesta ar putea acorda un 
volum de contragaranţii de circa 25 milioane lei pentru IMM-urile cu activitate în domeniul 
agriculturii primare. 

"Odată cu intrarea în vigoare a convenţiei corespunzător încheiată cu Fondul de Garantare a 
Creditului Rural, se estimează acordarea unui volum de contragaranţii de circa 25 milioane lei 
(aproximativ 300 contragaranţii) pentru IMM-urile cu activitate în domeniul agriculturii 
primare", a declarat pentru NewsIn preşedintele Fondul Român de Contragarantare (FRC), Ioan 
Hidegcuti. 

Până în prezent, Fondul a acordat peste 10.000 de contragaranţii, din care 200 IMM-urilor 
din sectorul agricol. 

Preşedintele FRC susţine că, în ceea ce priveşte acordările de contragaranţii în domeniul 
agricol, în prima fază de dezvoltare a activităţii, Fondul a debutat cu produse concepute să ofere 
contragaranţii în baza ajutorului de minimis, în domeniile care au fost cele mai solicitate de 
fondurile de garantare partenere, scheme care însă, potrivit reglementarilor europene în materie, 
prevăd excluderi ale activităţiilor specifice agriculturii primare (au permis susţinerea doar de 
activităţi precum exploatările forestiere, silvicultura, activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 
şi/sau pentru creşterea animalelor). 

Ioan Hidegcuti a precizat că pentru domeniul agriculturii primare a fost ulterior dezvoltat un 
produs dedicat. Reglementările  comunitare referitoare la acordarea de contragaranţii pentru 
acest domeniu specific prevăd însă limite destul de reduse referitoare la valoarea maximă a unei 
contragaranţii şi, implicit, a ajutorului subvenţie brută aferent, respectiv o limită a expunerii de 
maximum 45.000 euro pentru o contragaranţie, indiferent de valoarea garanţiei contragarantate şi 
de 7.500 euro a ajutorului de minimis acordat, în condiţiile în care pentru celelalte activităţi 
eligibile prevăzute de schemele de contragarantare unde este înregistrat cel mai mare volum de 
acordări de contragaranţii, limita valorică a contragaranţiei  este de 1.600.000 euro,  iar a 
ajutorului subvenţie brută este de 200.000 euro. 

Fondul are ca unic obiect de activitate contragarantarea garantiilor acordate de fondurile de 
garantare, persoane juridice române, pentru creditele şi alte instrumente de finanţare obţinute de 
întreprinderile mici şi mijlocii de la instituţiile de credit şi alte instituţii financiare nebancare. 
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