
 
Rezultate înregistrate de 

Fondul Român de Contragarantare la finalul anului 2011 

 
Până la data de 31.12.2011, numărul total al contragaranțiilor notificate de fondurile de 

garantare și confirmate de FRC este de 9.643 contragaranții, cu o valoare totala în echivalent lei 
de  1.435.412.155  lei. 

Prin prisma principalilor indicatori descriptivi ai activităţii de acordare de contragaranţii 
desfăşurată de la începutul activităţii FRC (precum numărul şi volumul contragaranţiilor 
acordate, IMM-uri susţinute şi locuri de muncă aferente, ca şi volumul total al finanţărilor 
susţinute prin mecanismul de garantare/contragarantare) se prezintă astfel: 

Indicator Total 2010 Semestru I 
2011 

Semestrul II 
2011 Total 

Volum contragaranții (mil. lei) 372 461 602 1.435 
Nr. contragaranții 1.871 3.640 4.132 9.643 
Nr. IMM susținute (cumulat la sf perioadei) 1.635 4.641 7.172 7.172 
Nr. locuri de muncă susținute (cumulat la sf perioadei) 46.500 92.500 126.400 126.400 
Volum garanții susținute (mil lei) 687 750 931 2.368 
Volum finanțări susținute (mil.lei) 1.403 1.572 1.870 4.845 
 
 
Efectul de multiplicare al contragaranţiilor acordate 
 

 
 
 
 
 



 

 
De la începutul anului 2011, prin intermediul produselor de contragarantare dezvoltate până în 
prezent, FRC a susținut diferite categorii de întreprinderi (start-up-uri, întreprinzători debutanți, 
producători agricoli, IMM cu istoric de funcționare din diverse domenii de activitate).  

 
Dinamica acordărilor lunare din anul 2011, pe tipuri de finanțări (investiții şi capital circulant) se 
prezintă astfel: 

 
 

 

Norma 
nr. contragaranții valoare contragaranții 

număr %  mil lei % 
Norma nr. 1  - IMM cu istoric de funcționare  6.960 89.6% 974 91.6% 
Norma nr. 2 - Start-up 616 7.9% 81 7.6% 
Norma nr. 3 - Producătorii agricoli 25 0.3% 2 0.2% 
Norma nr. 4 - Întreprinzătorii debutanți 171 2.2% 6 0.6% 
Total 7.772 100% 1.063 100.0% 



 

În funcție de tipul finanțării şi în anul 
2011 continuă să predomine 
contragaranţiile aferente capitalului de 
lucru, în defavoarea investițiilor, cu 
menținerea ponderilor înregistrate 
anterior.  

 

Din analiza activității de contragarantare şi a portofoliului de contragaranții acordate în anul 
2011, în sinteză, se desprind următoarele: 

 categoriile de întreprinderi susținute: 10% din 
contragaranții au fost acordate pentru start-up-uri, 
48% întreprinderilor cu vechime intre 3-10 ani si 42% 
pentru susținerea întreprinderilor cu peste 10 ani de 
activitate.   

 

 în funcție de numărul de salariați: 77% din 
contragaranții au fost acordate unor IMM ce au 
maxim 20 de angajați.  

Nr. 
salariați  

nr. 
contragaranții 

valoare 
contragaranții 

număr %  mil lei % 
maxim 20  6.002 77% 567 53% 
(20 - 50]  1.162 15% 252 24% 
(50-100] 389 5% 130 12% 

peste 100 219 3% 114 11% 
Total 7.772 100% 1.063 100% 
 

 în funcție de intervalele de scadenţă: 71% din contragaranții au fost acordate pentru finanțări 
pe TS, 23% pentru finanțări pe TM si doar 5% pentru finanțări pe TL. 

 

Vechimea 
IMM  

Nr. 
contragaranții 

Valoare 
contragaranții 

Număr %  Mil. lei % 
sub 3 ani 787 10% 87 8% 
(3 - 10]  3.703 48% 437 41% 

peste 10 ani 3.282 42% 539 51% 
Total 7.772 100% 1.063 100% 



Un număr de 33 de instituţii finanţatoare1 au finanţări garantate de fondurile de garantare şi 
contragarantate de FRC. Principalele bănci partenere sunt: Banca Transilvania, UNICREDIT, 
BRD, BCR si CEC. Conform situației contragaranţiilor active/în vigoare la 31.12.2011, cele 
cinci bănci cumulează cca. 73% din volumul acestora şi respectiv 83% din numărul lor total, 
distribuție care s-a menţinut constantă pe parcursul ultimelor trei trimestre din an. 
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O analiză a evoluției portofoliului contragaranțiilor active, de la începutul anului şi până 

la 31.12.2011, din perspectiva principalelor/primele 6 instituții finanțatoare ale căror finanțări 
sunt garantate şi contragarantate, se prezintă în graficele de mai jos.  

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

dec..10 ian..11 feb..11 mar..11 apr..11 mai..11 iun..11 iul..11 aug..11 sep..11 oct..11 nov..11 dec..11

GARANTI BCR CEC BRD UNICREDIT BTRA

Astfel, din punctul de vedere al volumului contragaranţiilor în sold (grafic de mai sus), 
dacă la sfârșitul anului 2010 principalii finanțatori erau BCR, BRD şi Banca Transilvania, în 
aceasta ordine, începând cu luna aprilie 2011 cea din urmă a început să se detașeze de toate 
celelalte bănci, înregistrând  la finele lunii decembrie 2011 o creștere a volumului de 
contragaranții aferente finanțărilor sale de 4,7 ori; o creștere asemănătoare a înregistrat şi 
UNICREDIT, respectiv de 4,9 ori; cele două sunt urmate de BRD care s-a menținut în „topul 
primilor 3 finanțatori”, înregistrând o creștere de 2,8 ori; BCR a înregistrat o creștere mai 
modestă, de numai 1,7 ori. 

                                                             
1  In luna noiembrie numărul acestora a crescut de la 32 la 33 prin încheierea unei convenții de garantare 
dintre FNGCIMM şi LAM IFN SA.  



Din punctul de vedere al numărului contragaranţiilor (grafic de mai jos), evoluția Băncii 
Transilvania este asemănătoare, cu mențiunea că banca s-a detașat totuși încă din 2010 faţă de 
celelalte bănci, iar în 2011 a înregistrat o creștere a numărului de finanțări 
garantate/contragarantate de 5,3 ori2; este însă de menționat şi evoluția numărului de 
contragaranții aferente finanțărilor UNICREDIT care a crescut în 2011 de 6,5 ori; 
contragaranţiile aferente unor finanțări acordate de CEC si BRD au crescut şi ele de peste 4 ori, 
în timp ce ale BCR au crescut de numai de 1,6 ori. 
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Distribuţia pe Fonduri de garantare a expunerii din contragaranţii la 30.12.2011 
se prezintă astfel: 

 

 

  

TRIM I 2011 TRIM II 2011 TRIM III 2011 TRIM IV 2011 TOTAL 2011 

nr.  
valoare  
(mii lei)     nr.  

valoare  
(mii lei)     nr.  

valoare  
(mii lei)    nr.  

valoare  
(mii lei)    nr.  

valoare  
(mii lei)     

PRIVATI 3 1.560 4 839 4 2.350 1 1.313 12 6.062 
FOCSANI 44 7.544 57 11.596 44 9.666 27 4.975 172 33.781 
SF GHEORGHE 29 5.120 41 8.882 28 5.355 13 2.037 111 21.394 
FNGCIMM 1.269 169.617 2.162 250.796 2.180 286.367 1.768 278.803 7.379 985.583 
CRAIOVA 0 0 31 5.053 38 6.169 29 4.844 98 16.066 
TOTAL 1.345 183.841 2.295 277.166 2.294 309.906 1.838 291.971 7.772 1.062.884 

   

 

                                                             
2 Faţă de nivelul înregistrat la finele anului 2010. 


