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COMUNICARE 

 

București – 30 iunie 2018 – FRC este o instituție financiară specializată care acordă ajutoare de 

minimis sub formă de contragaranție. Aceasta reprezintă o formă de sprijin a antreprenorilor 

români prin preluarea riscului asumat de fondurile de garantare, iar implicarea FRC în 

mecanismul de finanțare aprobat pentru Programul START-UP NATION constituie un bun 

exemplu de materializare a beneficiilor acestui instrument financiar pentru IMM-uri. 

 

Astfel, societatea anunță finalizarea primei ediții a  Programului Start-Up Nation și prezintă, mai 

jos, situația actualizată a rezultatelor implicării sale, cantitativ și valoric, oferind – totodată - o 

exemplificare a mecanismului de garantare-contragarantare. 

 

 



 

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A.  
CUI: 26308846; Nr.RC: J/40/703/2010 

Cont deschis la Banca Transilvania – IBAN: RO69BTRL04301202U10055XX 
București, Str. Argentina nr.41, sector 1, cod 11753 

 
 

 

 ========================================================= 
 

 

Despre FRC 

Fondul Român de Contragarantare S.A. (FRC) este o instituție financiară specializată, membră a AECM – 

Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare și care a devenit operațională în anul 2010, având corespondenţă 

în practici recunoscute la nivel european. Activitatea sa este orientată spre susţinerea sectorului întreprinderilor 

mici şi mijlocii printr-un instrument financiar, contragarantarea, care reprezintă angajamentul expres, irevocabil și 

necondiționat al societății de a prelua o parte din riscul de credit asumat de fondurile de garantare la acordarea de 

garanții în favoarea antreprenorilor români.  

FRC contragarantează garanţiile care susţin creditele şi alte instrumente de finanţare accesate de IMM-uri prin 

instituţiile financiar-bancare pentru 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 sub formă de contragaranție presupune parcurgerea unui proces administrativ si 

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

  

Informații de contact : 

Compartiment Comunicare 

Tel : 0371.502.592  

office@contragarantare.ro 

www.contragarantare.ro 

 


