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 La sfârșitul anului 2015, valoarea totală a depozitelor1 
la instituțiile de credit participante la FGDB2 s-a ridicat la 
292,1 miliarde lei, în creștere cu 4,3% față de 30 septembrie 
2015 (+3,6% în termeni reali). 
 La aceeași dată, valoarea totală a depozitelor eligibile 
(garantate) reprezenta 75% din totalul depozitelor la instituțiile 
de credit participante la FGDB, și anume 219 miliarde lei. Față 
de sfârșitul trimestrului III 2015 s-a înregistrat o creștere 
semnificativă a valorii depozitelor eligibile (+26,5%) datorată 
cu precădere lărgirii sferei de garantare a depozitelor ca 
urmare a intrării în vigoare, din data de 14 decembrie 2015, a 
noii legislații din România în domeniul garantării depozitelor, 
respectiv Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare 
a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, 
dar și majorării trimestriale a valorii depozitelor la instituțiile 
de credit participante la FGDB. La nivelul anului, creșterea 
consemnată a fost de 27,7%.      

 Sporul trimestrial de 45,9 miliarde lei al depozitelor 
eligibile s-a datorat în cea mai mare parte includerii în sfera 
de garantare a depozitelor întreprinderilor mari, care erau 
excluse de la garantare în trecut, în acea perioadă fiind 
garantate doar depozitele întreprinderilor mici și mijlocii. 
Acest fapt a condus aproape la dublarea valorii depozitelor 
eligibile ale persoanelor juridice, acestea atingând nivelul de 
83,9 miliarde lei la sfârșitul anului 2015. 
 Totodată, în prezent, toți deponenții persoane fizice 
beneficiază de protecția FGDB întrucât prin noua lege au fost 
eliminate excluderile de la garantare ce priveau persoanele 
fizice care aveau calitatea de administratori, directori, membri 
ai consiliului de supraveghere, auditori, acționari semnificativi 
ai instituției de credit în cauză, precum și membrii familiilor 
acestora. Valoarea depozitelor eligibile ale populației se ridica 
la 31 decembrie 2015 la 135,1 miliarde lei.  
 Depozitele eligibile ale populației constituiau 
61,7% din totalul depozitelor eligibile la instituțiile de credit 
participante la FGDB la 31 decembrie 2015, restul aparținând 
persoanelor juridice.  
 La aceeași dată, depozitele eligibile denominate 
în moneda națională însumau 143,4 miliarde lei, iar cele în 
valută 75,6 echivalent miliarde lei.
 Pe monede de denominare, s-a consemnat o creștere 
trimestrială cu 32,3% (+31,4% în termeni reali) a depozitelor 
în moneda națională, în timp ce depozitele în valută au sporit 
cu 16,8% (+16% în termeni reali). În structură, au continuat 
să predomine depozitele eligibile denominate în moneda 
națională, cu o pondere de 65,5% în valoarea totală a 
depozitelor eligibile.
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1 În accepțiunea legii, depozitul reprezintă “orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, 
rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situaţii tranzitorii derivând din operaţiuni 
bancare curente şi pe care instituţia de credit trebuie să îl ramburseze, potrivit condiţiilor 
legale şi contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii”, 
care nu se regăsește în niciuna dintre următoarele situații:
a) existența sa poate fi dovedită doar printr-un instrument financiar, astfel cum acesta 
este definit la art. 2 alin (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, 
cu modificările și completările ulterioare, cu excepția cazului în care este un produs de 
economisire atestat printr-un certificat de depozit nominal existent la data de 2 iulie 
2014, 
b) principalul nu este rambursabil la valoarea nominală,
c) principalul poate fi rambursat la valoarea nominală numai în temeiul unei anumite 
garanții sau al unui anumit acord furnizat de instituția de credit sau de o terță parte. 
Datele prezentate cu privire la depozite provin din raportările semestriale transmise FGDB 
de către instituțiile de credit.
2  La 31 decembrie 2015, la FGDB participau 29 de instituții de credit persoane juridice 
române, cu două mai puțin față de 30 septembrie 2015 ca urmare a două fuziuni prin 
absorbție care au avut loc pe piața bancară din România în ultimul trimestru al anului 
2015. Sucursalele băncilor străine din România participă la schemele de garantare a 
depozitelor din statele membre de origine.

Depozitele bancare 
din sfera de garantare a FGDB

 300

 200

 100

0

miliarde lei; sfârșitul perioadei

dec.13sep.13iun.13mar.13 mar.14 iun.14 sep.14 dec.14 mar.15 iun.15 sep.15 dec.15

Depozite excluse de la garantare ale persoanelor juridice
Depozite eligibile denominate în valută ale persoanelor juridice 
Depozite eligibile denominate în lei ale persoanelor juridice 
Depozite eligibile denominate în valută ale persoanelor fizice 
Depozite eligibile denominate în lei ale persoanelor fizice 
Variația anuală a valorii depozitelor eligibile (scala din dreapta) 
Variația anuală a valorii depozitelor excluse de la garantare (scala din dreapta) 

30%

20%

10%

0%

-10%

-20%

-30%

-40%

Depozitele la instituțiile de credit participante la FGDB

Persoane fizice garantate rezidente

Persoane juridice garantate rezidente

Persoane fizice garantate nerezidente

 92,91%

 0,91%
 6,16%

 0,02%

Persoane juridice garantate nerezidente

Structura deponenților garantați la 31 decembrie 2015 
la instituțiile de credit participante la FGDB



info     nr. 1/2016     pagina 3/6

 Ca urmare a implementării noii legislații, valoarea 
totală a depozitelor excluse de la garantare s-a diminuat 
până la nivelul de 73,1 miliarde lei (în scădere cu peste o 
treime din valoarea consemnată la 30 septembrie 2015, 
respectiv cu 37,3% sub valoarea de la sfârșitul anului 2014).
 Numărul deponenților3 la instituțiile de credit 
participante la FGDB la sfârșitul anului 2015 a fost de 
15.204.979 persoane, din care FGDB garanta depozitele a 
15.160.694 persoane fizice și juridice, reprezentând 99,7% 
din totalul deponenţilor la instituţiile de credit participante.       
 La 31 decembrie 2015, FGDB garanta 88% din 
valoarea depozitelor rezidenților la instituțiile de credit 
participante, cu 14,1 puncte procentuale peste ponderea 
înregistrată la finele trimestrului III 2015. 

 Persoanele fizice și juridice rezidente reprezentau 
99,1% din totalul deponenților garantați și dețineau 97% din 
valoarea totală a depozitelor eligibile. 
 Persoanele rezidente dețineau la 31 decembrie 2015 
depozite garantate de FGDB în valoare de 212,5 miliarde lei,  
cu aproximativ 45 miliarde lei peste nivelul de la sfârșitul 
trimestrului III 2015 datorită extinderii sferei de garantare a 
FGDB.  
 Același tip de influență se remarcă și în cazul 
depozitelor eligibile ale persoanelor nerezidente, care s-au 
majorat cu 17,1%. 
 Datele de la sfârșitul anului 2015 indică faptul că, 
pentru echivalentul în lei al plafonului de acoperire de 100.000 
euro4, totalul depozitelor acoperite5 de FGDB se ridica la 148,8 
miliarde lei (67,9% din valoarea totală a depozitelor eligibile). 
 Față de datele de la sfârșitul trimestrului III 2015, 
valoarea depozitelor acoperite a înregistrat o creștere cu 8,3 
miliarde lei (variație trimestrială de +5,9%, respectiv +5,2% 
în termeni reali). 

 La finele anului 2015, suma depozitelor de valori 
inferioare plafonului de acoperire (129,2 miliarde lei) reprezenta 
59% din valoarea totală a depozitelor eligibile, în scădere cu 
12,2 puncte procentuale față ponderea consemnată la 30 
septembrie 2015, în timp ce valoarea depozitelor eligibile 
ce depășeau echivalentul în lei al 100.000 euro s-a situat la 
nivelul de 89,8 miliarde lei, în creștere pe parcursul ultimului 
trimestru din 2015 cu aproximativ 40 miliarde lei (+79,9%).  
Acest fapt s-a datorat dinamicii semnificative a depozitelor 
eligibile de valori mari (peste 100.000 euro) ale persoanelor 
juridice care au intrat în sfera de garantare a FGDB în 
decembrie 2015. 
 Din totalul valorii depozitelor eligibile ce depășeau 
echivalentul în lei al 100.000 euro,  ponderea depozitelor 
acoperite de FGDB la 31 decembrie 2015 a fost de 21,8%.  
99,7% din numărul total al deponenților garantați de FGDB 
la 31 decembrie 2015, respectiv 15.117.469 persoane fizice 
și juridice, dețineau depozite mai mici sau cel mult egale cu 
echivalentul a 100.000 euro, fiind astfel acoperiți integral. 

3 Numărul total al deponenţilor se determină prin însumarea datelor consolidate raportate 
de fiecare instituţie de credit astfel încât o persoană care are depozite la mai multe 
instituţii de credit este luată în evidenţă de mai multe ori. 

4 452.450 lei.
5 Depozitele acoperite sunt acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul 
de acoperire prevăzut în Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor 
și Fondul de garantare a depozitelor bancare.
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eligibile denominate în lei au atins nivelul de 80,6 miliarde lei 
(variație trimestrială de +3,6%, respectiv +2,9% în termeni 
reali). Și depozitele denominate în valută au consemnat o 
creștere în ultimul trimestru din 2015, acestea ajungând la 
valoarea de 54,5 echivalent miliarde lei (variație trimestrială 
de +3,2%, respectiv +2,5% în termeni reali). 
 În structura pe valute, depozitele denominate în euro 
reprezentau peste o treime din valoarea depozitelor eligibile 
ale populației la sfârșitul anului 2015 (46,3 echivalent miliarde 
lei), în timp ce depozitele constituite în dolari americani 
dețineau 5,3% din valoarea totală, iar depozitele denominate 
în alte valute aveau ponderi foarte reduse.

 La finele anului 2015, FGDB garanta depozite ale 
populației la instituțiile de credit participante în valoare totală 
de 135,1 miliarde lei, în creștere cu 3,4% față de 30 septembrie 
2015 (variație de +2,7% în termeni reali). Peste jumătate din 
sporul trimestrial de 4,5 miliarde lei a provenit din creșterea 
valorii depozitelor eligibile denominate în moneda națională de 
valori mai mici sau egale cu 100.000 euro ale persoanelor fizice. 
 Față de perioada similară a anului trecut, depozitele 
eligibile ale populației s-au majorat cu 5,1%.
 Depozitele în lei continuă să dețină ponderea 
majoritară în valoarea totală a depozitelor eligibile ale 
persoanelor fizice (59,7%). La 31 decembrie 2015, depozitele

Depozitele eligibile ale persoanelor fizice

 La nivelul anului, depozitele eligibile au avansat 
cu ritmuri similare indiferent de moneda de denominare (o 
creștere cu 5% în cazul depozitelor denominate în moneda 
națională, respectiv cu 5,2% în cazul celor denominate în 
valută). 
 La 31 decembrie 2015, depozitele eligibile de valori 
mai mici sau egale cu 100.000 euro reprezentau 83,3% din 
valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației, și anume 
112,6 miliarde lei, în creștere cu 3,5% față de finele trimestrului 
precedent. Depozitele de valori mai mari decât 100.000 euro 

s-au ridicat la sfârșitul anului 2015 la 22,5 miliarde lei, cu 
2,9% peste valoarea consemnată la 30 septembrie 2015.  
 Persoanele fizice rezidente dețineau la 31 decembrie 
2015 depozite eligibile în valoare de 130,6 miliarde lei, 
reprezentând 96,7% din valoarea totală a depozitelor eligibile 
ale populației, în creștere cu aproximativ 6,3 miliarde lei față 
de sfârșitul anului 2014.
 Din numărul total al deponenților garantați 
(14.223.602 persoane fizice la 31 decembrie 2015), 99,8% 
dețineau depozite de valori cel mult egale cu 100.000 euro.
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 Persoanele juridice dețineau la 31 decembrie 2015 
depozite eligibile în sumă de 83,9 miliarde lei, în creștere cu 41,4 
miliarde lei față de trimestrul precedent pe fondul includerii în 
sfera de garantare și a depozitelor întreprinderilor mari odată 
cu intrarea în vigoare a prevederilor Legii 311/2015 privind 
schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a 
depozitelor bancare6. Astfel, s-a înregistrat aproape o dublare 
a valorii depozitelor eligibile (variație trimestrială de +96% în 
termeni reali) datorată cu precădere sporului depozitelor în 
lei de valori mai mari decât 100.000 euro ale deponenților 
garantați persoane juridice.
 La 31 decembrie 2015, depozitele eligibile ale 
persoanelor juridice reprezentau 53,5% din valoarea totală 
a depozitelor persoanelor juridice la instituţiile de credit 
participante la FGDB, în creștere cu 25 puncte procentuale 
față de sfârșitul trimestrului III 2015. 
 Depozitele eligibile denominate în moneda națională 
ale persoanelor juridice au atins 62,7 miliarde lei la sfârșitul

ultimului trimestru al anului 2015 (+105,8% în termeni 
nominali), în timp ce depozitele în valută s-au majorat cu 
76,3%, până la 21,2 echivalent miliarde lei. Depozitele 
denominate în lei reprezintă circa trei sferturi din valoarea 
totală a depozitelor eligibile ale persoanelor juridice. 
 În structura depozitelor eligibile denominate în 
valută, ponderea majoritară o dețin depozitele în euro (17,7 
echivalent miliarde lei), urmate de depozitele constituite în 
dolari americani (3 echivalent miliarde lei). 

6 Conform prevederilor noii legislații în domeniul garantării depozitelor din România, 
continuă să nu beneficieze de garantare depozitele instituțiilor de credit, instituțiilor 
financiare, firmelor de investiții, societăților de asigurări, organismelor de plasament 
colectiv, fondurilor de pensii, autorităților publice centrale, locale și regionale, etc. 

 Valoarea depozitelor acoperite de FGDB pe segmentul 
deponenților persoane fizice la sfârșitul anului 2015 se situa 
la nivelul de 122,9 miliarde lei (91% din valoarea depozitelor 
eligibile ale populației), în creștere cu 3,3% față de trimestrul 
precedent. 
 Totodată, depozitele acoperite ale persoanelor fizice 
rezidente însumau 119,8 miliarde lei (97,4% din valoarea 
totală a depozitelor acoperite ale populației).      
 La  sfârșitul anului 2015, valoarea medie a unui 
depozit eligibil a fost de 9,5 mii lei (+1,1% față de 30 

septembrie 2015, în termeni nominali), în timp ce valoarea 
medie a depozitelor de valori mai mici sau egale cu plafonul 
de acoperire s-a ridicat la finele trimestrului IV 2015 la 7,9 
mii lei, nivel similar celui consemnat la sfârșitul trimestrului 
precedent.
 Valoarea medie a unui depozit acoperit al unui 
deponent persoană fizică a fost de 8,6 mii lei la 31 decembrie 
2015, situându-se aproximativ la același nivel pe întreg 
parcursul anului 2015. 

Depozitele eligibile ale persoanelor juridice
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 În raport cu nivelul plafonului de acoperire, depozitele 
eligibile ale persoanelor juridice de valori mai mici sau egale 
cu 100.000 euro s-au situat la 16,6 miliarde lei la sfârșitul 
anului 2015 (creștere trimestrială de aproximativ 15% în 
termeni nominali), în timp ce depozitele de valori mai mari 
de 100.000 euro au însumat 67,3 miliarde lei, cu 140% peste 
nivelul de la 30 septembrie 2015. 
 Datorită extinderii garantării și asupra depozitelor 
întreprinderilor mari, depozitele eligibile de valori superioare 
plafonului de acoperire și-au consolidat ponderea majoritară 
deținută în totalul depozitelor eligibile ale persoanelor juridice, 
atingând nivelul de 80,2%. 
 La sfârșitul anului 2015, FGDB garanta depozitele a 
937.092 deponenți persoane juridice, reprezentând 97,4% din 
numărul deponenților persoane juridice la instituțiile de credit 
participante la FGDB. Dintre deponenții garantați persoane 
juridice, 97,8% erau acoperiți integral, având depozite sub 
plafonul de acoperire.  
 La 31 decembrie 2015, deponenții persoane juridice 
rezidente dețineau depozite eligibile în valoare de 81,9 
miliarde lei, valoare aproape dublă față de cea înregistrată la 
sfârșitul trimestrului III 2015 și cu 94,1% peste cea de la finele 
anului 2014. Depozitele rezidenților se ridicau la 97,7% din 
totalul depozitelor eligibile ale persoanelor juridice. 
 Persoanele juridice rezidente garantate au continuat 
să dețină preponderent depozite denominate în moneda 
națională (75,8% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale 
persoanelor juridice garantate). 
 La 31 decembrie 2015, valoarea depozitelor 
acoperite ale persoanelor juridice se ridica la 25,8 miliarde lei, 
reprezentând 30,8% din valoarea totală a depozitelor eligibile 
ale persoanelor juridice (variație trimestrială de +20,1%). Față 
de perioada similară a anului precedent, depozitele acoperite 
ale persoanelor juridice s-au majorat cu 19,6%. 
 Valoarea medie a depozitelor persoanelor 
juridice de valori mai mici sau egale cu plafonul de 
acoperire se situa, la finele anului 2015, la 18,1 mii lei, 
cu 11% peste nivelul consemnat la 30 septembrie 2015. 

Structura pe monede a depozitelor eligibile 
ale persoanelor juridice
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Datele statistice provin, în principal, de la Fondul de garantare a depozitelor bancare, Banca Națională a României 
și Institutul Național de Statistică. Reproducerea integrală sau parţială a publicaţiei este interzisă, iar utilizarea 
datelor în diferite lucrări este permisă numai cu indicarea sursei. FGDB nu îşi asumă responsabilitatea pentru 
nicio părere, analiză sau interpretare exprimată de terţi pe baza datelor prezentate în această publicaţie.
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Dinamica depozitelor eligibil ale persoanelor juridice                                                                              
în raport cu plafonul de acoperire
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Depozite eligibile ale căror valori sunt peste plafonul de acoperire
Depozite eligibile ale căror valori sunt sub plafonul de acoperire

Pentru categoria depozitelor eligibile de valori peste 100.000 
euro s-a înregistrat o creștere cu 88,2% a valorii medii a 
depozitelor, care a atins nivelul de 3.315,3 mii lei.   
 Valoarea medie a unui depozit acoperit al unei 
persoane juridice garantate a fost, la sfârșitul anului 2015, de 
27,5 mii lei.


