GARANTARE - CONTRAGARANTARE
MECANISMUL CONTRAGARANTĂRII, PAS CU PAS

Contragaranţia – Convenţie încheiată cu
fondurile de garantare pentru sprijinul IMM
Fondul Român de Contragarantare (FRC) este una dintre instituţiile care îmbunătăţeşte accesul la finanţare
al IMM, prin preluarea unei părţi din riscul asumat de fondurile de garantare. Instituţia nu lucrează direct cu
băncile, dar are ca obiect unic de activitate contragarantarea garanţiilor acordate de fondurile de garantare
pentru creditele şi alte instrumente de finanţare contractate de IMM-uri de la instituţiile de credit şi alte
instituţii financiare nebancare.

Contragaranţiile se acordă în baza unor
convenţii încheiate cu fondurile de garantare.
„Prin convenţiile încheiate cu fondurile de
garantare, FRC preia o parte din riscul suportat
de acestea la acordarea de garanţii pentru IMM,
prin acordarea de contragaranţii în favoarea
acestor întreprinderi, în limita plafoanelor
maxime stabilite pentru contragarantare. Sistemul de contragaranţii al FRC se adresează
întreprinderilor organizate ca societăţi comerciale, societăţi cooperative, întreprinderi
individuale, întreprinderi familiale, persoane
fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, care îndeplinesc condiţiile de încadrare în
categoria IMM, prevăzute de Legea nr.
346/2004 privind stimularea înfiinţării şi
dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
modificările şi completările ulterioare”, explică
Bogdan Vişan, coordonatorul Compartimentului de Consultanţă şi Comunicare al FRC.
Pot beneficia de contragaranţii atât IMM
nou înfiinţate (start-up), cât şi cele cu istoric de
activitate, localizate în oricare dintre regiunile

de dezvoltare ale României. Sistemul nu este
accesibil IMM care sunt în dificultate, în
procedură de executare silită, reorganizare
judiciară, faliment, închidere operaţională,
dizolvare, lichidare sau administrare specială ori
sunt subiect al unui ordin de recuperare, în urma
unei decizii a Comisiei Europene privind declararea unui ajutor ca fiind ilegal şi incompatibil
cu piaţa comună.
IMM beneficiare pot activa în orice
domeniu de activitate, cu excepţia activităţilor
legate de producţia de armament, jocuri de
noroc şi producţia de alcool şi tutun, sectorul
cărbunelui, exportul către ţări terţe sau către
state membre ale UE, respectiv activităţile
legate direct de cantităţile exportate, de organizarea şi funcţionarea reţelei de distribuţie sau
de alte cheltuieli curente legate de activitatea de
export, activităţile care favorizează utilizarea
produselor naţionale în detrimentul produselor
de import, achiziţia de vehicule de transport
rutier de mărfuri, de către întreprinderile care
efectuează transport rutier de mărfuri în numele

Contragaranţia reprezintă
angajamentul contractual
expres, irevocabil şi
necondiţionat prin care FRC
preia o parte din riscul de credit
asumat de fondul de garantare la
acordarea de garanţii pentru
IMM. Riscul de credit este acel
eveniment incert, dar posibil,
care conduce la înregistrarea de
pierderi sau nerealizarea
profiturilor estimate, ca urmare a
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terţilor. Acordarea contragaranţiilor respectă
principiul tratamentului nediscriminatoriu al
IMM, al transparenţei, eficienţa în utilizarea
fondurilor băneşti, cu efect de multiplicare a
volumului finanţărilor la care pot avea acces
IMM-urile, dispersia riscului, prin utilizarea
tehnicilor de reducere a riscurilor de contragarantare aferente expunerilor deţinute. FRC şi
fondurile de garantare acţionează pari passu
(nepreferenţial) cu privire la recuperările ulterioare ale sumelor plătite la producerea riscului
de credit.
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.
„Procentul maxim de contragarantare în
cadrul sistemului este de 80% din fiecare
garanţie contragarantată, iar valoarea maximă a
contragaranţiei pentru un IMM nu poate depăşi
45.000 EUR pentru IMM care activează în
producţia agricolă primară, 600.000 EUR

neîndeplinirii de către IMM a
obligaţiilor din contractul de
credit sau alt contract încheiat cu
finanţatorul. Garanţia înseamnă
angajamentul contractual
asumat de fondul de garantare
pe seama fondurilor proprii
şi/sau a fondurilor primite în
administrare, prin care acesta
preia o parte din riscul de credit
asociat acordării de finanţări
către IMM. Finanţarea constă

într-un credit sau orice alt
instrument de finanţare acordat
de o bancă sau o instituţie
financiară nebancară unui IMM,
care este garantat într-un
procent de cel mult 80% de
fondul de garantare, care nu
include dobânzile şi comisioanele, penalităţile şi alte
asemenea sume datorate î
n baza contractului prin
care se acordă finanţarea.

pf
Responsabilităţile fondului
de garantare, în vederea îndeplinirii
mandatului primit de la FRC
Obţine declaraţiile şi documentele
1.
privind beneficiarul, potrivit normei
aplicabile;
Verifică încadrarea beneficiarului în
2.
criteriile de eligibilitate şi condiţiile
de contragarantare prevăzute de norma
aplicabilă;
Ulterior verificării, calculează
3.
echivalentul subvenţie brută a
contragaranţiei, în conformitate cu norma
aplicabilă, ţinând seama de nivelul primei
teoretice de contragarantare comunicate
de FRC;
Verifică respectarea regulii de cumul
4.
privind ajutorul de minimis, pe baza
declaraţiei pe propria răspundere a

Bogdan Daniel Vi[an, coordonatorul Compartimentului de Consultanţă şi Comunicare al FRC.
pentru IMM care activează în sectorul
transportului rutier şi 1.200.000 EUR pentru
toate celelalte categorii de IMM. Pot fi contragarantate atât garanţiile destinate finanţării
investiţiilor, cât şi cele destinate finanţării capitalului circulant”, spune Bogdan Vişan.
Acordarea contragaranţiilor se realizează pe
baza a două scheme de ajutor de minimis,
structurate astfel:
1. Schema de ajutor de minimis pentru
IMM care activează în toate sectoarele
economice, cu excepţia agriculturii, transpusă
prin norme elaborate şi derulate conform
prevederilor Regulamentului CE nr. 1998/2006
privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE
ajutoarelor de minimis şi
2. Schema de ajutor de minimis pentru
IMM care activează în producţia primară de
produse agricole, transpusă printr-o normă
elaborată şi implementată cu respectarea
prevederilor Regulamentului CE nr. 1535/2007
privind aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE
ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei
agricole.
„În vederea asigurării celerităţii activităţii
de contragarantare în sprijinul IMM, FRC
mandatează fondurile de garantare să verifice
îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi a

condiţiilor de contragarantare din normele
specifice şi să acorde contragaranţii IMM care
fac dovada îndeplinirii acestora”, spune Vişan.
Fondul de garantare acordă, monitorizează şi
plăteşte garanţiile contragarantate cu diligenţa
pe care o practică în cazul garanţiilor pe care le
acordă fără această protecţie.
FRC în calitate de administrator al schemelor de ajutor de minimis are obligaţia de a se
asigura de respectarea de către fondurile de
garantare a dispoziţiilor corespunzătoare normelor specifice şi ale convenţiilor încheiate, în
acest scop fondurile de garantare permiţând
FRC să verifice modul de acordare a ajutoarelor
de minimis sub formă de contragaranţie.
„Răspunderea pentru eventuala acordare
de ajutoare de minimis unor IMM neeligibile,
ca urmare a nerespectării mandatului acordat,
revine în întregime fondului de garantare, care,
în aceste situaţii, va putea fi obligat să
plătească daune, egale cu valoarea ajutorului
de minimis acordat, actualizată cu dobânda
prevăzută de Regulamentul nr. 659/1999 al
Consiliului de stabilire a normelor de aplicare
a art. 93 din Tratatul CE”, subliniază coordonatorul Compartimentului de Consultanţă şi
Comunicare al FRC.
Norel Moise

beneficiarului şi prin interogarea bazei de
date a FRC, cu luarea în considerare a
echivalentului subvenţie brută a
contragaranţiei solicitate;
Verifică încadrarea contragaranţiei în
5.
subplafonul de contragarantare
alocat prin convenţia de contragarantare
normei aplicabile;
Consemnează într-un referat de
6.
analiză pentru acordarea garanţiei
contragarantate operaţiunile menţionate
la punctele 1-5;
Pentru beneficiarii care îndeplinesc
7.
criteriile de eligibilitate ale IMM
şi condiţiile de contragarantare din
norma aplicabilă şi la care valoarea
contragaranţiei solicitate se încadrează în
subplafonul maxim alocat normei, aprobă
acordarea contragaranţiei şi prevede
într-o clauză specifică din
contractul/scrisoarea de garantare
comisionul de garantare ajustat ca
urmare a contragarantării;
După aprobare, informează IMM
8.
beneficiar în legătură cu echivalentul
subvenţie brută a contragaranţiei;
Pentru IMM care nu îndeplinesc
9.
criteriile de eligibilitate şi/sau
condiţiile de contragarantare din norma
aplicabilă şi/sau la care valoarea contragaranţiei solicitate nu se încadrează în
subplafonul maxim alocat acesteia, nu
aprobă contragaranţia.
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