FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE S.A.

Norma pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind salvarea
si restructurarea IMM aflate temporar în stare de dificultate
– proiect in curs de aprobare -

FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA - Instituţie financiară specializată care
contragarantează garanţiile acordate de fondurile de garantare, persoane juridice
române, pentru creditele şi alte instrumente de finanţare contractate de IMM de la
instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare, autorizate potrivit legii.
Contragarantarea - preluarea unei părţi din riscul asumat de fondurile de garantare la
garantarea creditelor şi a altor instrumente de finanţare, prin contragarantarea unei
părţi din garanţiile acordate de acestea băncilor sau altor finanţatori pentru creditele
şi alte instrumente financiare obţinute de IMM, în condiţiile mecanismelor legale care
privesc ajutorul de minimis.
Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati (FRGC S.A. –
IFN - institutie financiara infiintata ca societate comerciala pe actiuni, cu capital
romanesc 100 % privat, care are ca obiect principal de activitate acordarea de
garantii sub forma scrisorilor de cautiune pentru creditele destinate
intreprinzatorilor privati romani.

PROCEDURA DE OBTINERE A CAUTIUNII (GARANTIEI)
acordata de catre
Fondul Roman de Garantare a Creditelor pentru Intreprinzatorii Privati
INTREPRINZATORUL PRIVAT

BANCA

FRGC

Prezinta bancii proiectul si garantiile reale si
personale de care dispune

Analizeaza proiectul, iar daca acesta este
viabil dar solicitantul de credit nu detine
suficiente garantii, trimite Dosarul de
creditare catre FRGC SA - IFN in vederea
garantarii

Realizeaza o analiza independenta si asuma
sau nu garantia. Daca garantia este
aprobata FRGC SA - IFN incheie un contract
de cautiune bipartit (FRGC -Banca).

Procedura Fondului Roman de Contragarantare in acordarea contragarantiei

FONDUL ROMAN DE CONTRAGARANTARE SA - contragarantează, într-un
procent de până la 80% din valoarea unei garanţii, garanţiile aferente :
creditelor,
 scrisorilor de garanţie bancară
 şi a altor instrumente destinate:
•finanţării ciclului de exploatare,
•cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri structurale,
•finanţării proiectelor inovative, de cercetare-dezvoltare, pentru mediu şi ale tinerilor
antreprenori.

AVANTAJELE CONTRAGARANTĂRII PENTRU IMM

 Acoperirea deficitului sau chiar a lipsei de garanţii cu care se confruntă IMM în
obţinerea de finanţări,
 Proceduri simplificate în acordarea garanţiei (documentaţia solicitată de
finanţator, declaraţia pe propria răspundere – este IMM şi nu este “în dificultate”,
ultimele două bilanţuri),
 Facilitează accesul la finanţare şi diminuează costul suportat de IMM, datorită
comisioanelor de garantare reduse, ca efect al ajutorului de minimis* acordat,
 Are efect de multiplicare prin oportunităţi îmbunătăţite de creditare bazate pe
împrumuturi subordonate,
 Potenţial de profitabilitate mai mare a capitalului, printr-un raport mai bun între
autofinanţare şi finanţare din credite,
 Consolidarea şi dezvoltarea antreprenoriatului, inclusiv prin sprijinirea demarării
activităţii şi/sau dezvoltării firmelor nou înfiinţate (start-up),
 Îmbunătăţeşte capacitatea de absorbţie a fondurilor structurale de către IMM,
 IMM nu plătește niciun comision suplimentar în procesul de acordare a
contragaranției, aceasta fiind gratuită pentru beneficiarul direct,
 IMM beneficiază de răspuns cu maximă celeritate la analiza şi aprobarea
garanţiilor contragarantate

Norma pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind salvarea si
restructurarea IMM
– proiect in curs de aprobare
 Proiectul (elaborat în conformitate cu Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru
salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate în JOCE nr.
C244/2004) - are în vedere sprijinirea prin intermediul contragaranțiilor a IMM-

urilor aflate temporar în stare de dificultate, respectiv acele IMM care se află una
din următoarele situaţii:
 în cazul unei întreprinderi cu răspundere limitată, atunci când se constată
pierderea a mai mult de jumătate din capitalul social al acesteia, mai mult de un
sfert din acest capital fiind pierdut în ultimele 12 luni;
 în cazul unei întreprinderi în care cel puţin o parte din asociaţi răspunde nelimitat
pentru creanţele acesteia, atunci când s-a pierdut mai mult de jumătate din
capitalul propriu, aşa cum reiese din evidenţele contabile al întreprinderii, mai
mult de un sfert din acest capital fiind pierdut în decursul ultimelor 12 luni;
 în cazul oricărei întreprinderi, indiferent de forma juridică, care întruneşte
condiţiile prevăzute de legislaţia naţională pentru a face obiectul procedurilor
colective de insolvenţă.

Domeniul de aplicare:
Aplicabilitatea acestuia privește IMM-urile din toate sectoarele de activitate, cu
excepţia celor care activează:
•în sectorul cărbunelui şi oţelului, fără a aduce atingere niciunei norme specifice privind
întreprinderile aflate în dificultate din sectorul în cauza;
• în sectoarele: agricultura, pescuit şi acvacultura;
• pe piețe care suferă de supracapacitate structurală pe termen lung.
Criterii de eligibilitate comune pentru ajutorul de salvare si restructurare:
Pentru a putea beneficia de alocări specifice individuale sub formă de
contragarantii în baza normei, IMM-urile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
criterii de eligibilitate:
• să fie înregistrate potrivit legii, să aibă sediul și să își desfășoare activitatea în România;
• să fie încadrate în categoria IMM, conform legii;
• să fie considerate întreprinderi în dificultate, conform criteriilor sus-menționate;
• să îndeplinească principiul „prima şi ultima dată”;
• să nu fi beneficiat de un ajutor de stat care face obiectul unui ordin de recuperare în curs.
Norme speciale de aceasta natura exista in sectorul aviației, publicate in JO C350 din
10.12.1994, pag. 5

Criterii de eligibilitate specifice pentru ajutorul de salvare:
Pentru acordarea unui ajutor de salvare IMM-ul trebuie :
•să se angajeze că va rambursa creditul contragarantat într-o perioadă de maximum
şase luni de la data acordării sau că va depune, până la expirarea acestei perioade, un
plan de restructurare sau de lichidare;
•să se angajeze la restituirea ajutorului de salvare în cazul în care la sfârșitul celor 6
luni planul de restructurare asumat nu va fi aprobat de FRC;
•să demonstreze că volumul ajutorului de stat solicitat este limitat la suma necesară
menţinerii în activitate a întreprinderii pe perioada în care este autorizat ajutorul şi
că acesta nu are efecte negative nedorite asupra altor state ale Uniunii Europene;
•să demonstreze că solicitarea ajutorului de stat este justificată de necesitatea
temporară de lichidități, dificultăţi de ordin tehnic, dificultăţi sociale majore şi/sau
pentru pregătirea unui plan de restructurare.

Criterii de eligibilitate specifice pentru ajutorul de restructurare:
Acordarea ajutorului de restructurare este condiționată de:
•punerea în aplicare a unui plan de restructurare viabil care trebuie aprobat de către FRC;
•limitarea capacităţii de producţie: în timpul derulării programului de restructurare IMM nu
isi pot mări capacităţile de producţie;
•impunerea de masuri compensatorii (de ex. vanzari de active, reducerea capacității de
productie sau a prezenței pe piață) – se aplica doar pentru intreprinderile mijlocii;
•contribuţia proprie semnificativă a beneficiarilor la planul de restructurare prin resurse
proprii; această contribuţie trebuie să fie de:
- minim 25% în cazul întreprinderilor mici,
- minim 40% în cazul întreprinderilor mijlocii.
Modificarea planului de restructurare se poate efectua doar cu aprobarea FRC,
dacă sunt îndeplinite anumite condiţii.
Pentru valoarea maximă a contragaranţiei ce poate fi acordată unui IMM ca ajutor
de salvare şi de restructurare s-a propus suma de 2 milioane euro/echivalent lei, iar pentru
procentul maxim de contragarantare un nivel de 80%.
În situații excepționale și în caz de dificultate specială, care trebuie demonstrate, se poate
accepta o contribuție a beneficiarului mai mică.

