
 
            
          
              
              

 

Fondul Roman de Contragarantare 
 

O noua paradigma 
2013-2015 



 
            
          
              
              

 
• FRC a acordat peste 20.000 contragaranţii în valoare totală de 

peste 3,2 miliarde lei  
 

• A facilitat obţinerea de credite de peste 10 miliarde ron pentru 
mai mult de 10.000 de IMM-uri 
 

• Mecanismul de garantare contragarantare a permis menţierea 
sau înfiinţarea a cca. 173.000 locuri de muncă.  

Cifre activitate Fondul Roman de Contragarantare 
2009/2013 – indicatori selectivi 

 



 
            
          
              
              

 
Masuri de rationalizare a cheltuielilor 
operationale si cresterea veniturilor 

 
• FRC a avut profit operational de circa 5 milioane euro in 2012, in 2013 un 

profit de 3,3 milioane euro iar in 2014 este estimat un profit operational de 
0,3 milioane euro (evolutie datorata cresterii platilor de contragarantii din 
cauza efectelor crizei asupra IMM urilor si scaderii dobanzilor la 
plasamentele  financiare facute de FRC, venituri care asigura 94% din 
veniturile FRC) 
 

• Aceste rezultate s-au obtinut in conditiile in care platile de contragarantii 
facute din venituri proprii sunt de 2,2 milioane euro, de 2,7 milioane euro in 
2013 si de 8,7 milioane euro in 2014 
 

• FRC nu a mai fost capitalizat de la infiintarea lui. Nu solicita alocatii bugetare 
ptr 2014, dar in 2015 va fi nevoie de capitalizarea fondului.  



+243 % 

+203 %  

Venituri operationale(mii lei) 
 

 
            
          
              
              

 

 

 
 2012                                                                    2013                                                                    2014  
                          ( proiecții bugetare ) 
                                              4.000 mii lei                                                      13.700 mii lei                                                    41.500 mii lei    

• De la 1 ianuarie 2014 am introdus prima de contragantare 0,4%, fara impact asupra costului 
finantarii IMMurilor si vom folosi rezervele constituite (surse) pentru plata contragarantiilor  

• Se diversifica obiectul de activitate 



+22 % 

+227 %  

Cheltuieli plăți angajamente de contragarantare* (mii lei) 
 

 
            
          
              
              

 

 

 
 2012                                                                    2013                                                                                 2014  
         
                                                                      ( proiecții bugetare ) 
                                      9.776 mii lei                                           11.920 mii lei                                                 39.000 mii lei    

*Acoperite de Fondul Român de Contragarantare din surse proprii fără alocații bugetare 

 Cresterea puternica a platilor de contragarantii in acest an apare din cauza creditelor neperformante 
acordate de banci in perioada crizei 
 



-6% 
+14%  

Cheltuieli privind personalul (mii lei) 
 

 
           100 % 

          
              
              
  

  2012                                                               2013                                                                2014 
                                              11.000 mii lei                                                  10.300 mii lei                                              11.700 mii lei    
 

In 2014, pentru a indeplini Strategia propusa, FRC are nevoie de suplimentarea personalului de 
executie de la 44 persoane la 52 persoane (sumele sunt acoperite din veniturile proprii) 



-20% 

-10%  

 
Cheltuieli privind contractele de mandat  

(Consiliu Supraveghere și Directorat) – mii lei 
            100 % 

          

 

 
             80 % 
 

 73 % 

 

 
 2012                                                                    2013                                                                      2014 

                                                4000 mii lei                                                          3200  mii lei                                                       2900 mii lei    



-62% constant 

 
Cheltuieli pentru reclamă și publicitate (mii lei) 

 
           100 % 

          

 

          2012                                                            2013                                                                2014 
                                                        365 mii lei                                                 138  mii lei                                                     138 mii lei    
 



- 77 % constante  

 
Cheltuieli de protocol (mii lei) 

 
           100 % 

          

 

 

 
 2012                                                                    2013                                                                      2014 

                                               97 mii lei                                                              24 mii lei                                                             24 mii lei    



 
            
          
              
              

 

Masuri de reforma 2014-2015 
Compatibilizare integrala cu Programul de Guvernare. Vom acorda contragarantii 
prioritar pentru cele 5 domenii definite ca strategice de catre Guvern 



 
            
          
              
              

 

Masuri de reforma 2014-2015 

Cresterea calitatii portofoliului de contragarantii pentru a reduce impactul asupra 
bugetului public si a creste performanta financiara a FRC 
 
Rationalizarea costurilor de exploatare si masuri de crestere a veniturilor 
 
Extinderea obiectului de activitate prin accesarea programelor europene de 
stimulare  a IMM Orizont 2020 si COSME, Europa Creativa; prin accesarea 
programelor structurale si de investitii europene (gestionate de Fondul European de 
Investitii si BERD) 
 
Accesul potential al admnistrarii unor programe dedicate IMM urilor prin 
programele guvernamentale de stimulare a mediului de afaceri 


