PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT
OBIECTIVUL PROGRAMULUI
Facilitarea accesului la finantare, in principal pentru IMM-uri care se confrunta cu un deficit de lichiditati,
necesara realizarii proiectelor de investitii si asigurarea continuitatii activitatii. Programul se implementeaza sub
forma de schema de ajutor de stat aprobata de Guvernul Romaniei, gestionata de Ministerul Finantelor si
notificata si aprobata de Comisia Europeana. In baza acestei schemei se acorda garantiile si granturile prevazute
prin procedura care implementeaza GARANT CONSTRUCT.
Textul integral al schemei de ajutor de stat poate fi consultat aici:
Schema de ajutor de stat asociata Programului GARANT CONSTRUCT
INREGISTRAREA SOLICITANTILOR
Solicitantul de finantare garantata, potential beneficiar al garantiilor si granturilor acordate in cadrul schemei de
ajutor de stat, trebuie sa se inregistreze in aplicatia online disponibila pe site-ul imminvest.ro la sectiunea
GARANT CONSTRUCT;


inscrierea online se desfasoara in sesiune continua pana la data de 30.06.2022 sau epuizarea
plafonului si a bugetului alocat programului;



bugetul anual alocat este de 2.500.000.000 lei (din care FRC are alocat un plafon de
1.250.000.000 lei), disponibil pana la data de 30.06.2022 cand inceteaza Cadrul Temporar in baza
caruia se acorda ajutoarele de stat;



Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM



Instructiuni de completare a Declaratiei IMM



fiecare solicitant trebuie sa bifeze optiunea pentru Programul GARANT CONSTRUCT si sa
selecteze Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii pentru IMM -uri / UAT-uri, dupa caz.
1. In cazul bifarii Subprogramului de sustinere a proiectelor de investitii pentru IMM -uri trebuie sa
completeze online datele de identificare, sa ataseze declaratia IMM in format .pdf, completata si
semnata de reprezentantul legal al intreprinderii pe formatul prevazut in anexa nr. 1 la Legea nr.
346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si
completarile ulterioare, copie dupa cartea de identitate si copie dupa certificatul unic de
inregistrare.
2. In cazul bifarii Subprogramului de sustinere a proiectelor de investitii pentru UAT-uri trebuie sa
completeze online datele de identificare, sa ataseze o copie dupa codul unic de inregistrare si o
copie dupa actele de identitate (BI/CI) ale reprezentantilor legali.



aplicatia software va genera automat solicitantului numarul de inregistrare, precum si un mesaj de
confirmare a efectuarii inregistrarii. Dupa efectuarea verificarii datelor si elementelor inregistrate de
solicitant, se va emite acordul de principiu privind eligibilitatea in cadrul programului



FRC pune in format electronic la dispozitia institutiei de credit selectate de solicitant datele si
documentele inregistrate de acesta, precum si acordul de principiu privind eligibilitatea
beneficiarului aplicant.



institutia de credit partenera FRC in programul GARANT CONSTRUCT analizeaza cererea
beneficiarului si adopta intern decizia de acordare a creditului de investitii/creditului/liniei de credit
pentru capital de lucru, conform solicitarii inregistrate, cu stabilirea valorii creditului in conformitate
cu normele interne de creditare, pana la valoarea maxima.

ANALIZA SI ACORDAREA GARANTIILOR DE CATRE FRC
Fondul Roman de Contragarantare angreneaza in procesul de analiza-acordare specialisti care parcurg fluxul
complet prevazut in procedura din Ordinul comun MF – MDLPA publicat in MO – Partea I
nr.399bis/27.04.2022, agreat cu bancile/ institutiile de credit partenere prin conventiile de garantare si plata a
granturilor.
La FRC, implementarea GARANT CONSTRUCT beneficiaza de o aplicatie dezvoltata in-house de echipa
IT&C, in colaborare cu structurile operationale. Toata echipa FRC urmareste si sustine prin expertiza sa
programele pe care institutia le deruleaza, cu scopul de a eficientiza procesele interne si de a reduce timpul/
termenele de acordare a facilitatilor pentru beneficiari.
BANCI / INSTITUTII DE CREDIT PARTENERE
Alpha Bank Romania S.A.
Banca Romaneasca S.A.
Banca Transilvania S.A.
Banca Comerciala Romana S.A.
Banca de Import Export a Romaniei
EXIMBANK S.A.
BRD – Groupe Societe Generale S.A.
CEC Bank S.A.
Credit Agricole Bank Romania S.A.
First Bank S.A.
Garanti Bank S.A.
Intesa SanPaolo Romania S.A.
Libra Internet Bank S.A.
OTP Bank Romania S.A.
Patria Bank S.A.
ProCredit Bank
Raiffeisen Bank S.A.
Techventures Bank S.A.
Unicredit Bank S.A.
Vista Bank S.A.

INFORMATII DESPRE PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT

BENEFICIARI ELIGIBILI
FACILITATI PENTRU BENEFICIARI
CONDITII DE ELIGIBILITATE
BENEFICIARI ELIGIBILI
GARANT CONSTRUCT sustine finantari pentru proiecte de imbunatatire a eficientei energetice, realizarea de
investitii in domeniul energiei verzi si aliniere la tintele de mediu de catre:
1. IMM-uri din sectorul constructiilor;
2. UAT – Unitati administrativ-teritoriale (comune, orase, municipii).
Fondul Roman de Contragarantare (FRC) este mandatat agent al statului de catre Ministerul Finantelor ca sa
faciliteze accesul la finantarile GARANT CONSTRUCT prin intermediul institutiilor de credit cu care are
semnate conventii de garantare si plata a granturilor.
Pentru anul 2022, FRC are alocat un plafon de garantare in suma de 1.250.000.000 lei, din care :


625.000.000 lei pentru Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii pentru IMM-urile din
sectoarele de activitate eligibile;



625.000.000 lei pentru Subprogramul de sustinere a proiectelor de investitii de scara mica pentru
UAT-uri.

FACILITATI OFERITE IMM PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT


garantie de stat de maximum 90% din creditele bancare acordate ;



grant care acopera integral valoarea comisionului de risc si a celui de administrare pe toata
perioada de valabilitate a garantiei si dobanda pe o perioada de 24 luni de la acordarea creditului
in conditiile procedurii de implementare a programului ;



componenta nerambursabila de maximum 10% din valoarea finantarii garantate.

Valorile maxime ale creditelor ce pot fi accesate de un beneficiar sunt de 10 milioane lei pentru proiectele de
investitii si de maxim 5 milioane lei pentru capital de lucru/ intreprindere.
CONDITII DE ELIGIBILITATE
pentru IMM


nu este in dificultate financiara in sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr.
651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile
cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul de functionare al Uniunii Europene.



nu se afla in litigiu, in calitate de parat, cu Ministerul Finantelor si/sau institutia de credit partenera.



nu figureaza cu credite restante, inclusiv pentru finantarile tip leasing, la data solicitarii garantiei de
stat sau, daca inregistreaza restante, acestea sunt incadrate in categoriile A, B, C in baza de date
a C.R.C..



nu se afla in interdictie de a emite cecuri si nu figureaza cu incidente majore cu bilete la ordin in
ultimele 6 luni anterioare datei solicitarii garantiei de stat in baza de date a C.I.P.



impotriva lui nu s-a deschis procedura insolventei, in temeiul legilor aplicabile.



prezinta institutiei de credit garantii colaterale care, in cazul creditelor de investitii, impreuna cu
garantia de stat si ipoteca legala imobiliara si/sau mobiliara asupra activelor finantate din credit,
acopera in proportie de cel putin 100% valoarea finantarii. Pentru creditele/liniile de credit pentru
finantarea capitalului de lucru sunt incluse in structura de garantii aferente creditului ipoteca legala
mobiliara asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la institutia de
credit, impreuna cu garantia de stat;



este eligibil conform reglementarilor interne ale institutiei de credit;



nu inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal
central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala. In
cazul in care inregistreaza astfel de obligatii restante, beneficiarul se obliga sa le achite din

creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordata in cadrul programului sau din surse proprii
inainte de data solicitarii de garantare In cazul creditelor de investitii beneficiarii acestor facilitati nu
trebuie
pentru UAT-uri


existenta aprobarii finantarii, respectiv a Hotararii Consiliului local privind aprobarea contractarii
creditului;



nu inregistreaza credite restante la institutiile de credit la data solicitarii de acordare a garantiei;



nu se afla in situatie de criza financiara sau in insolventa la data solicitarii de acordare a garantieit;



prezinta Hotararea Consiliului Local privind contractarea imprumutului cu garantia FRC;



sa prezinte Certificatul de atestare fiscala valabil la data acordarii garantiei de catre FRC. In cazul
in care UAT inregistreaza datorii se va prezenta dovada achitarii acestora.

Activitatile eligibile:


achizitia de echipamente si utilaje de constructii, logistica industriala, inclusiv pentru demararea de
activitati noi in sectorul constructii necesare proiectelor de constructii;



constructia, achizitia, amenajarea de hale pentru uz propriu, inclusiv pentru demararea de activitati
noi in sectorul constructii;



achizitia de echipamente, softuri, consultanta pentru transformarea digitala a beneficiarilor care
deruleaza contracte in sectorul constructii;



achizitia de echipamente in vederea alinierii la obiectivele de mediu care sa genereze eficienta
consumului propriu, panouri solare, statii de biogaz, statii de reciclare;



finantarea capitalului de lucru pentru achizitia de materiale de constructii, combustibil, energie;



plata salariilor pentru IMM-urile care deruleaza contracte in sectorul constructii.

Detalierea exacta a cheltuielilor eligibile se regaseste in Procedura de implementare a programului.

