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COMUNICAT DE PRESĂ 

București, 2 noiembrie 2022 - Ministerul Finanțelor a mandatat Fondul Român de 

Contragarantare SA să acorde garanții în numele și contul statului în programele 

guvernamentale StudentInvest și FamilyStart 

 

La Palatul Victoria, în prezența premierului Nicolae Ciucă, președintelului Camerei Deputaților 

Marcel Ciolacu, vicepremierului Kelemen Hunor, ministrului finanțelor Adrian Câciu, ministrului 

familiei, tineretului și egalității de șanse Gabriela Firea, a președintelui Directoratului FRC Alin 

Văleanu, precum și a directorilor generali ai primelor două bănci care au subscris CEC Bank și 

Banca Cooperatistă CREDITCOOP, au fost semnate convențiile de implementare, respectiv 

convențiile care operaționalizează cele două programe guvernamentale StudentInvest și 

FamilyStart, care permit accesul la finanțare pentru studenți, respectiv tinerii care formează o 

familie. 

“Prin aceste programe facilităm accesul studenților și tinerelor familii la o finanțare care este 

garantată de stat și beneficiază de condiții avantajoase. Pentru guvernul României, studenții 

care se află pe băncile facultăților reprezintă generația viitoare căreia trebuie să îi asigurăm 

cadrul necesar pentru educație, iar in ceea ce privește tinerele familii, prin programul dedicat, 

incurajăm accesul la tot ceea ce inseamnă facilitățile pentru a le face viața mai ușoară”, a 

precizat Nicolae Ciucă, Primul Ministru al României.  

 

Avantajele programelor constau în : garantarea  până la 80% a împrumutului de către Fondul 

Român de Contragarantare SA , acoperirea de către Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității 

de Șanse comisionului de analiză, a comisionului de administrare pe toată durata de valabilitate a 

garanției acordate, precum și integral a dobânzii aferente creditului StudentInvest și în proporție 

de 75% a dobânzii aferente împrumuturilor  FamilyStart, cu opțiunea – pentru ambele programe – 

a unei perioade de grație de până la 5 ani. Astfel, durata maximă a finanțărilor va fi de până la 

120 de luni, ceea ce înseamă că un credit poate să se deruleze pe o perioadă maximă de 10 ani. 

 

“Ceea ce am semnat astăzi cu ministrul de finanțe, cu președintele Directoratului Fondului 

Român de Contragarantare SA și cu reprezentanții a două bănci comerciale importante din 

România,CEC Bank și CREDITCOOP se acorda 10.000 euro pentru studenți, respectiv 15.000 



 

FONDUL ROMÂN DE CONTRAGARANTARE S.A. - Societate administrată în sistem dualist 

J/40/703/2010, CUI 26308846   
Sediul social: București, Str. Andrei Mureșanu nr. 16, sector 1, cod 011843;  

 

 

euro pentru tinerele familie, aceste sume putand fi înapoiate într-o perioadă de 10 ani”, a 

declarat Gabriela Firea, Ministrul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse.  

Operaționalizarea celor două programe se realizează în a doua decadă a lunii noiembrie 2022 

prin rețeaua națională a băncilor partenere: CEC Bank, Banca Cooperatistă CREDITCOOP, 

Libra Internet Banking. 

“ Acest proiect este rezultatul unui an de muncă – pe tot parcursul anului 2022 am participat 

activ la implementarea măsurilor de sprijin guvernamental atât pentru mediul de afaceri din 

România, cât și pentru tineri, bucurându-ne de încredere și sprijin din partea Guvernului 

României. Suntem pregătiți ca până la finele anului să implementăm aceste programe în așa fel 

încât un număr cât mai mare de tineri să aibă acces la împrumuturi avantajoase garantate de 

stat prin Fondul Român de Contragarantare. Aceste demersuri au fost posibile prin implicarea 

activă și susținută din partea Ministerului Finanțelor,  precum și a întregii echipe a Ministerului 

Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Doresc să le mulțumesc tuturor, colegilor mei din 

Directorat, membrilor Consiliului de Supraveghere și echipei de specialiști ai FRC pentru 

tenacitatea și profesionalismul cu care au susținut amenajarea administrativă a acestor 

programe guvernamentale.”, declară Alin Văleanu, Președinte al Directoratului Fondului 

Român de Contragarantare SA.  

 

Informații despre Programele StudentInvest și FamilyStart - SPRIJIN PENTRU ROMÂNIA, Programe de 

creditare cu garanția statului și dobândă subvenționată în rețeaua băncilor partenere: 

1. Programul „Family Start” 

- Tinerii pot obține un credit în valoare de maxim 75.000 lei, garantat de către stat în proporție de 

80% și cu dobânda subvenționată.  

- Banii pot fi folosiți pentru cheltuieli legate de cununia religioasă sau civilă, dar nu mai mult de 

20.000 de lei, plata cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, after-school, achiziția de autoturisme 

familiale noi cu 7 locuri, taxe de studii sau activități extrașcolare pentru copii, plata chiriei, avans 

din achiziția unei locuințe etc.  

- Beneficiari eligibili sunt persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 45 de ani 

neîmpliniți care își întemeiază o familie si care au venituri nete de până la maximum 7.500 RON 

pe familie/lună.  

2. Programul național „Student Invest” 

- Tinerii pot obține un credit în valoare de maxim 50.000 lei, garantat de către stat în proporție de 

80% și cu dobânda subvenționată.  

- Cheltuielile eligibile în cadrul programului sunt taxe de studii, inclusiv licență, master, doctorat, pentru 

publicarea unor cărți sau a studiilor de specialitate, plata locurilor de cazare în căminele studențești, etc. 

- Beneficiari eligibili: Persoane fizice cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți şi până la 31 de ani neîmpliniți 

care sunt cuprinși în sistemul de învățământ superior autorizat de către Ministerul Educației Naționale.  

 

Pentru detalii și informații: 

Tel: +40371.502.596; Fax: + 40371.600.361; e-mail: office@contragarantare.ro; www.contragarantare.ro 


