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GARANTARE - CONTRAGARANTARE

Fondul Român de Contragarantare (FRC)
este o instituţie financiară specializată, care
contragarantează garanţiile acordate IMM de
fondurile de garantare.

Fondul contragarantează într-un procent de
până la 80% din valoarea unei garanţii,
garanţiile aferente creditelor, scrisorilor de
garanţie bancară şi a altor instrumente destinate
finanţării investiţiilor, finanţării ciclului de
exploatare, cofinanţării proiectelor finanţate din
fonduri structurale, finanţării proiectelor
inovative, de cercetare-dezvoltare, pentru mediu
şi ale tinerilor antreprenori.

Prin contragarantare, mecanism care preia o
parte din riscul de credit asumat de fondurile de
garantare la acordarea de garanţii în favoarea
IMM, FRC acordă acestora din urmă ajutoare
de minimis, exprimate ca echivalent subvenţie
brută al contragaranţiilor.

Principiile acordării de contragaranţii: 
� tratament nediscriminatoriu al IMM

şi al fondurilor de garantare; 
� transparenţă în ceea ce priveşte con -

diţiile de acordare şi plată a contra ga ranţiilor; 
� eficienţă în utilizarea fondurilor

băneşti, cu efect de multiplicare a numărului şi
volumului finanţărilor la care pot avea acces
IMM; 

� intervenţie ulterioară a FRC în plata
unei părţi a garanţiei achitate de fondul de
garantare; 

� repartizare proporţională a sumelor
recuperate şi a cheltuielilor de recuperare între
FRC şi fondul de garantare.  

Beneficiarii contragaranţiilor sunt între -
prinderile care îndeplinesc următoarele condiţii: 

� sunt încadrate în categoria IMM,
conform legii; 

� nu se află în dificultate în con for mi -
tate cu definiţia stabilită în Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi

restructurarea întreprinderilor în dificultate nr.
2004/C 244/02; 

� nu se află în procedură de executare
silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere
operaţională, dizolvare, lichidare sau ad -
ministrare specială; 

� nu sunt obiect al unui ordin de recu -
pe rare în urma unei decizii privind declararea
unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil cu
piaţa comună; 

� se încadrează în plafonul ajutorului
de minimis, în conformitate cu Regulamentul
CE nr. 1998/15 decembrie 2006. 

Valoarea maximă a contragaranţiei nu va
depăşi 1.200.000 euro, respectiv 600.000 euro
pentru IMM care activează în sectorul
transportului rutier, sau echivalentul în lei al
acestei sume la data acordării contragaranţiei. 

Contragaranţia este asociată unei garanţii
specifice, limitate în timp şi acoperă numai ga -
ranţia aferentă principalului, exclusiv do -
bânzile, comisioanele şi alte sume datorate de
IMM în baza contractului încheiat cu fi -
nanţatorul. 
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UN PRODUS CE ADUCE ECONOMII SEMNIFICATIVE PENTRU COMPANII

ABC-ul contragarantării
Una dintre instituţiile financiare specializate cu cea mai impresionantă expansiune în cei doi ani de la
înfiinţare este Fondul Român de Contragarantare. Într-o epocă în care banii sunt puţini şi scumpi, 
pentru o companie e foarte important să beneficieze de un instrument cum e contragarantarea, 
care-i aduce semnificative economii la bugetul secătuit de criză. În consecinţă, începând cu ediţia 
curentă, vom dedica un spaţiu constant disecării produsului (fenomenului) contragarantării.

FRC în cifre
În doi ani, FRC a acordat 9.643 de contragaranţii,
numărul acestora crescând de la 1.871 în anul 2010, 
la 7.773 în 2011. În ceea ce priveşte valoarea
contragaranţiilor, creşterea a fost de la 372 milioane
lei în 2010, la 1.063 milioane anul trecut. În 2010,
Fondul a susţinut garanţii de 687 milioane lei pentru
1.635 de IMM, pentru ca anul trecut, aceste cifre să
crească la 1.681 milioane lei pentru 6429 de IMM.
Astfel, de la înfiinţare, FRC a susţinut 7.172 de IMM
care au beneficiat de garanţii contragarantate în

valoare de 2.368 milioane lei, efectul agregat
constând în menţinerea sau înfiinţarea a 126.400 de
locuri de muncă. Sectorul IMM este important atât
pentru economie, cât şi pentru sectorul financiar.
Acest sector produce 50,4% din valoarea adăugată
generată de companiile nefinanciare, angajează 61%
din salariaţii acestora şi deţine 71% din creditele
acordate de bănci. Totodată, 21% din numărul de IMM
active îşi finanţează activitatea prin credite de la bănci
şi IFN, autohtone sau străine, rolul pentru economie al
acestor firme menţinându-se ridicat. Pe de altă parte,
IMM care nu apelează la credite contribuie cu 20% la
VAB şi angajează 25% din salariaţii din economie.
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Cum se traduce pentru utilizatorii
nefamiliarizaţi cu terminologia economică
acest termen de contragarantare?

Contragarantarea presupune preluarea
unei părţi din riscul pe care o garanţie, care
este unul din instrumentele de management al
riscului, îl acoperă. Prin preluare, întăreşte
capacitatea, ca instrument de garantare al
scrisorii de garantare şi oferă mai mult confort
garantului ca prim preluator al riscului.

Cum ajunge această informaţie la
beneficiarul final, întreprinzătorul?

Există un întreg mecanism în cadrul căruia
operează instrumentul contragaranţiei. Meca -
nismul procedural are la bază o documentaţie
asupra căreia FRC a pregătit informarea
necesară, printr-o serie întreagă de seminarizări încă înainte de ope ra -
ţionalizarea noastră efectivă. Am fost şi suntem prezenţi la o serie de
seminarii şi forumuri cu participarea mediului de afaceri, a reprezentanţilor
din sistemul financiar, pentru că aceştia sunt principalii componenţi ai
circuitului în care operează şi contragaranţia. 

În momentul în care am devenit ope ra ţionali, documentele specifice
verificării eligi bilităţii necesare obţinerii unei contra garanţii au fost
transmise către potenţialii beneficiari – antreprenorii şi reprezentanţii
companiilor mici şi mijlocii prin intermediul fondurilor de ga rantare
partenere şi al băncilor. Încă din mo mentul în care pregătesc documentaţia
standard percepută de bănci şi doresc ca această finanţare să aibă şi
componenta de contra garantare, IMM întocmesc şi documentele specifice
obţinerii unei contragaranţii, care sunt preluate de bancă şi transmise mai
departe fondurilor de garantare. Pe lângă criteriile proprii de eligibilitate pe
care le au băncile şi fondurile de garantare, există criterii specifice meca -
nismului de contra garantare care au la bază inclusiv aceste do cu mente. Deşi
fac parte dintr-un tot unitar, fiind înglobate în documentaţia finanţării, IMM
cunosc încă de la început faptul că anumite documente, cerinţe şi criterii
sunt specifice mecanismului de contragarantare. În momentul în care
contragaranţia este aprobată, este emis şi un document specific, prin care

se comunică IMM care este componenta de
ajutor care i se cuvine, acesta reprezentând în
fapt cu cât i s-au redus costurile finanţării
antre  prenorului care a solicitat finanţarea ga -
rantată şi contra garantată, ceea ce reprezintă o
importantă economie în costurile totale. În
acest fel, IMM ştiu că acest ajutor le revine ca
urmare a contra garantării.

Aş vrea să punctăm schematic traseul 
pe care îl are de parcurs întreprinzătorul
pentru a ajunge şi beneficiar al acestei
„supragaranţii”...

Traseul pe care un IMM, potenţial be -
neficiar al unei contragaranţii, trebuie să-l
parcurgă este aproape identic cu cel necesar
solicitării fi nanţării. IMM depune la bancă

documentaţia de finanţare, la care adaugă documentele specifice obţinerii
contragaranţiei. Există doar unul sau, după caz, două documente supli -
mentare, funcţie de norma care reglementează contragaranţia, pe care
beneficiarul trebuie să le aducă în plus faţă de documentaţia standard cerută
de finanţator. În momentul în care ne-am conceput propriile instrumente şi
proceduri de lucru, am consultat care sunt documentele pe care le cer
băncile. Plecând de la documentele solicitate de acestea, care sunt destul de
ase mănătoare din punctul de vedere al cerinţelor de la o bancă la alta, am
încercat să ne încadrăm şi să răspundem ce rinţelor noastre utilizând cât mai
mult din documentele cerute de bănci. Fiind absolut necesar, în contextul
generat de regulile impuse de schemele de ajutor de minimis sub formă de
garanţii şi contragaranţii sub imperiul cărora FRC funcţionează, am solicitat
în plus şi un do cument specific, care să răspundă meca nismului de acordare
a ajutorului. Deşi este beneficiarul principal, relaţia noastră cu IMM nu este
una directă. Totul se derulează prin inter mediul circuitului bancar,
documentaţia de finanţare ajungând de la bănci la fondurile de garantare –
unde şi acestea au propria competenţă în tot ce înseamnă procesul de
verificare a documentelor, acordarea contra garanţiei către IMM făcându-se
prin intermediul notificării FRC făcute corespunzător de către garantori.
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AJUTOR PENTRU IMM

Drumul scurt către 
obţinerea unei contragaranţii
Am încercat să aflăm de la Alexandru Vlase, directorul Direcţiei Contragarantare din cadrul FRC, care ar fi paşii
ce trebuie parcurşi pentru a accede la acest instrument ce scade simţitor costul oricărei finanţări pentru IMM.

Interviu cu Alexandru Vlase, director, Direc]ia Contragarantare din cadrul FRC


