ANUNT DE PRESA
București, 05.10.2022 - Regulamentul celor două programe de creditare cu garanția statului și dobândă
subvenționată, Student Invest și Family Start, a fost publicat în Monitorul Oficial nr.951, respectiv
951bis/29.09.2022
Urmează etapa de semnare a convențiilor cu băncile interesate sa deruleze Student Invest si/sau
Family Start.
Asociația Română a Băncilor este interlocutorul Fondului Român de Contragarantare (FRC) în
demersul de diseminare a informațiilor tehnice privind finanțările pentru tineri și, conform normelor recent
publicate, băncile au la dispoziție 15 zile calendaristice să se înscrie în aceste două programe.
Astazi, 5 septembrie, CEC Bank este prima bancă ce solicită plafoane de garantare și se înscrie în
ambele programe.
Pentru implementarea propriu-zisă, departamentul IT&C al FRC a dezvoltat aplicații personalizate
pentru fiecare program cu scopul de a lucra eficient cu institutiile de credit partenere, în beneficiul tinerilor
interesați să acceseze aceste finanțări cat mai repede posibil.
Prin programele Student Invest şi Family Start vor putea fi accesa credite de maxim 50.000 lei,
respectiv 75.000 lei, garantate de stat în proporție de 80% și cu dobânzi subvenționate. Sumele vor putea fi
rambursate în maximum 10 ani.
In 2022 plafonul de garantare total alocat celor două programe este de 500 milioane lei.
FRC a conceput cele două programe și a gândit două produse de garantare speciale destinate
studenților, respectiv tinerilor care își întemeiază o familie. În colaborare cu Ministerul Familiei, FRC a
contribuit activ la etapa de amenajare administrativă a acestora, astfel încât, în acest moment, s-a intrat în
faza finală în vederea operaționalizării lor, potrivit FRC.
O serie de convenții se vor semna între parteneri în perioada următoare, cele mai importante fiind
cele cu instituțiile de credit/bancile interesate să deruleze StudentInvest și /sau FamilyStart.
Despre FRC
FRC a fost înfiinţat în anul 2009 ca răspuns la criza financiară care a afectat afacerile mici şi mijlocii, în primul rând, rolul său
fiind de a prelua o parte din riscul asumat de fondurile de garantare şi de diminuare a costurilor finanţării prin reducerea
comisionului practicat de instituţiile de garantare. Prin aceasta se produc două efecte: cel de levier al mecanismului care permite
garantorilor să sprijine mai mulţi antreprenori, precum şi cel de sporire a încrederii băncilor şi a altor categorii de finanţatori în
procesul de finanţare a antreprenorilor români, cu scopul ca aceştia să îşi continue activitatea, în ciuda condiţiilor economice
dificile.
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Din 2009 şi până în prezent, peste 25.000 de IMM-uri româneşti au beneficiat de ajutoare de minimis ca urmare a efectului
multiplicator al mecanismului garantare-contragarantare, instrumentul contragarantării fiind unul anticiclic, recunoscut pentru
implicaţiile pozitive directe şi indirecte asupra mediului economic, în special în perioade de incertitudine, caracterizate de lipsă
de vizibilitate pe termen mediu şi lung pentru marea majoritate a antreprenorilor şi IMM-urilor.
FRC are ca obiect de activitate secundar acordarea de garanţii în numele şi contul statului, beneficiarilor persoane fizice. Astfel,
societatea are ca parteneri atât fondurile de garantare, cât şi instituţiile financiar-bancare. Garanţia şi contragaranţia FRC
reprezintă maximum 80% din creditul, respectiv garanţia acordat(ă) de instituţiile financiar-bancare partenere.
În prezent, FRC derulează în parteneriat cu instituțiile de credit programe de garantare în numele și în contul statului român, atât
pentru IMM-uri (componente IMM Invest Plus – Garant Construct, urmează Innovation), cât și pentru beneficiari individuali
(StudentInvest, FamilyStart), continuând să acorde contragaranții la creditele garantate de FNGCIMM, în cadrul mecanismului
de garantare-contragarantare care reduce costurile totale cu finanțarea bancară pentru antreprenori (Start-Up Nation, Femeia
Antreprenor).
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