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Facilitarea accesului IMM la finanțare 

 FRC - Instituție financiară specializată pentru sprijinirea IMM-

urilor 

 Instrumente/mecanisme de finanțare ale FRC: 

  contragaranții la garanțiile pentru credite acordate IMM-urilor 

 Mecanism de garantare-contragarantare în parteneriat cu fondurile de 

garantare și finanțatori/băncii/IFN-uri 

 Fonduri proprii 

  garanții în numele și contul statului pentru IMM-uri și alte categorii 

de beneficiari (programe guvernamentale) 

 FRC acționează ca agent al statului român 

 Fonduri bugetare 
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    IMM-urile și alte categorii de beneficiari 

la STARTUL FINANȚĂRILOR  
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  IMPORTANT 

 informația și cunoașterea 

beneficiilor programelor finanțate 

 flexibilizarea cerințelor prudențiale 

pentru finanțările verzi / inovative/ 

categorii vulnerabile de beneficiari  

  NECESAR 

 păstrarea economiei sociale de piață  

 intervenția statului în economie, dar 

nu în sensul dirijismului 

Pandemia a crescut rolul statului și acesta rămâne ridicat 

și în această perioadă marcată de provocări regionale 



Provocări și oportunități: 

tranziția duală: verde și digitală 
 Cea mai mare schimbare din istoria 

Uniunii Europene 

 Provocare mai multe paliere: 
√ Tranziție echitabilă pentru toți actorii 

(cetățeni/societate civilă, companii și 

instituții) 

√ Tranziție sustenabilă facilitată - 

tehnologiile sunt integrate pentru 

organizații&cetățeni 

√ Inovația este un atribut-cheie 
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Tranziție spre o mentalitate a economiei și nu a consumului cu 

orice preț, a recuperării-reciclării-reutilizării și integrării 

inovațiilor în aceste procese, cu prioritate 



Politicile publice – soluții, proiecte, programe 
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 OUG nr.24/16.03.2022 - FRC 

 GARANT CONSTRUCT 

 INNOVATION 

 

 Ministerul Finanțelor 

implementează programele 

sub forma schemelor de ajutor 

de stat – FRC este mandatat să 

acționeze ca agent al statului 

În 2022, FRC va acorda garanții în numele si contul statului  

către IMM-uri eligibile în cadrul acestor programe guvernamentale 



Programul GARANT CONSTRUCT (1/3) 

• Beneficiari 

IMM-uri, PFA, PFI, II si UAT-uri din 

construcții, arhitectură, imobiliare 

• Ajutorul de stat/schema: 90% ajutor 

de stat (+ 10% grant în cazul IMM) 
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• Finanțarea  - Obiective:  

- proiecte de îmbunătățire a eficienței energetice 

- realizarea de investiții în domeniul energiei verzi 

- aliniere la țintele de mediu 

  



Programul GARANT CONSTRUCT (2/3) 

Facilitățile oferite prin schema de ajutor de stat: 

• Garanții de stat de până la 90% din creditele 

acordate; 

• Grant care acoperă integral valoarea comisionului 

de risc și a celui de administrare pe toată perioada 

de valabilitate a garantiei și dobanda, conform 

procedurilor de implementare; 

• Componentă neramburasabilă până la maxim 10% 

din valoarea finanțării garantate. 

Valorile maxime ale creditelor /beneficiar 

- 10 milioane lei pentru proiectele de investiții  

- 5 milioane pentru capital de lucru/ întreprindere. 
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Programul GARANT CONSTRUCT (3/3) 

• FRC - plafoane de garantare  

• Pentru IMM-uri - 625.000.000 lei 

• Pentru UAT-uri – 625.000.000 lei 

TOTAL garanții de stat 

1.250.000.000 lei 
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APEL/ CHEMARE la accesarea finanțărilor  

 Programului GARANT CONSTRUCT 

 

• Data limită pentru acordare finanțări: 30 iunie 2022 



 

 

CONTACT: 

Alin Văleanu 

email:  garantconstruct@contragarantare.ro 

 alin.valeanu@contragarantare.ro 
 

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. 

București, str.Andrei Mureșanu nr.16, sector 1 

Tel: 0371.502.596; Fax: 0371.600.361 

www.frcg.ro//www.contragarantare.ro 

Email: office@contragarantare.ro 

Va mulțumesc pentru atenție 
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