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 Pe parcursul anului 2016, depozitele eligibile ale 
persoanelor fizice și juridice constituite la instituțiile de credit 
participante la FGDB2 au înregistrat o creștere cu 9,1%, 
atingând nivelul de 238,9 miliarde lei la 31 decembrie 2016. 
Sporul anual de aproximativ 20 miliarde lei s-a datorat cu 
precădere creșterii valorii depozitelor în lei ale persoanelor 
rezidente de valori peste plafonul de acoperire. 
 
 La 31 decembrie 2016, valoarea depozitelor eligibile 
reprezenta 78,5% din valoarea totală a depozitelor la instituțiile 
de credit participante la FGDB, diferența corespunzând 
depozitelor persoanelor juridice excluse de la garantare3.  
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1 Prin depozit se înțelege, în principal, orice sumă de bani pe care o deține o persoană la 
o bancă, indiferent că este vorba de banii dintr-un cont curent, cont de card, depozit la 
termen, cont de economii sau un alt produs similar. Potrivit definiției din lege, 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.
2  Numărul instituțiilor de credit participante la FGDB s-a menținut la 29 în anul 2016. 
Potrivit legii, la FGDB participă toate instituțiile de credit autorizate de Banca Națională a 
României, în timp ce sucursalele băncilor străine cu sediul în alte state membre participă 
la schemele de garantare a depozitelor din țările de origine.
3  Începând cu 14 decembrie 2015 (dată de la care FGDB garantează și depozitele 
companiilor mari, alături de depozitele persoanelor fizice și ale întreprinderilor mici și 
mijlocii), persoanele juridice excluse de la garantare sunt instituțiile de credit, instituțiile 
financiare, firmele de investiții, societățile de asigurare și/sau reasigurare, organismele de 
plasament colectiv, fondurile de pensii, autoritățile publice centrale, locale și regionale etc.

Depozitele bancare1 din sfera de garantare a FGDB

 Pe monede de denominare, sporul anual al depozitelor 
eligibile denominate în moneda națională a fost de peste 4 
ori mai mare decât cel al depozitelor eligibile denominate în 
valută. Astfel, depozitele în moneda națională s-au majorat cu 
16,1 miliarde lei față de valoarea înregistrată la 31 decembrie 
2015, atingând 159,5 miliarde lei (variație anuală de +11,2%) 
la 31 decembrie 2016, în timp ce depozitele în valută au 
crescut cu 3,8 echivalent miliarde lei, până la 79,4 echivalent 
miliarde lei (variație anuală de +5%). 
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Depozitele eligibile la instituțiile de credit participante la FGDB

 Depozitele în moneda națională continuă să dețină 
ponderea majoritară (66,8%) în totalul depozitelor eligibile, 
urmând și pe parcursul anului 2016 traiectoria crescătoare 
a ultimilor ani. Valorile depozitelor în euro și dolari americani 
au cunoscut creșteri anuale de aproximativ 5%, în timp ce 
depozitele denominate în lire sterline s-au majorat cu 23,7%.

 La 31 decembrie 2016, persoanele fizice și juridice 
rezidente dețineau depozite în sumă de  232,1 miliarde lei 
(97,1% din suma depozitelor eligibile), în creștere cu 19,5 
miliarde lei față de sfârșitul anului 2015. Aproximativ jumătate 
din sporul depozitelor eligibile ale deponenților rezidenți s-a 
datorat creșterii depozitelor în lei de valori peste plafonul de 
acoperire.



5 O persoană fizică sau juridică poate deține bani la mai multe bănci. Fiecare bancă 
raportează către FGDB numărul deponenților din evidența sa, iar la nivelul FGDB are loc 
centralizarea pe ansamblul instituțiilor participante. Astfel, deponenții care sunt clienți ai 
mai multor bănci sunt luați în calcul de mai multe ori atunci când se determină numărul 
total al deponenților.

4 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. La 31 decembrie 2016, echivalentul în lei 
al plafonului de acoperire de 100.000 euro a fost 454.110 lei.
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 Valoarea depozitelor acoperite4 de FGDB la 31 
decembrie 2016 s-a ridicat la 158,6 miliarde lei, cu aproape 

10 miliarde lei în plus față de sfârșitul lui decembrie 2015 
(variație anuală de +6,6%).   

Depozite eligibile
(garantate) = 
238,9 mld. lei

Aplicare
plafon de acoperire

100.000 euro

Depozite 
neacoperite 
(mld. lei)

Depozite 
acoperite = 
158,6 mld. lei Depozite acoperite ale deponenților garantați cu depozite peste plafon

Depozite neacoperite

Depozite acoperite ale deponenților garantați cu depozite sub plafon
Depozite eligibile de valori peste plafonul de acoperire
Depozite eligibile de valori sub plafonul de acoperire { {

{136,7136,7

21,9

80,3102,2

Poziționarea depozitelor eligibile la 31 decembrie 2016 față de plafonul de acoperire de 100.000 euro

Depozitele eligibile ale persoanelor fizice

 Depozitele eligibile ale persoanelor fizice au 
consemnat o creștere anuală cu 12,7 miliarde lei (variație 
anuală de +9,4%), până la 147,8 miliarde lei la sfârșitul anului 
2016. Acestea ocupă în continuare ponderea majoritară în 
valoarea totală a depozitelor eligibile, respectiv 61,9%.

 În structură, toate componentele depozitelor 
persoanelor fizice au înregistrat dinamici pozitive la nivelul 
anului 2016, cel mai mare avans fiind localizat pe segmentul 
depozitelor în lei de valori inferioare plafonului de acoperire 
(un spor de 5,3 miliarde lei).
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Depozitele eligibile ale persoanelor fizice, pe monede

 Depozitele în lei ale populației se situau, la finele 
anului 2016, la 89,5 miliarde lei, în creștere cu 10,9% față 
de 31 decembrie 2015, în timp ce depozitele în valută s-au 
majorat cu 7,1%, până la 58,3 echivalent miliarde lei.

 Depozitele de valori mai mici sau egale cu plafonul de 
acoperire au însumat 136,7 miliarde lei la finele anului 2016 
(57,2% din valoarea totală a depozitelor eligibile), cu o variație 
anuală de +5,8% datorată în cea mai mare parte creșterii sumei 
depozitelor în lei ale persoanelor fizice rezidente. Depozitele 
peste plafon au cunoscut o creștere anuală cu 13,7%, 
până la nivelul de 102,1 miliarde lei la 31 decembrie 2016. 

 La sfârșitul anului 2016, FGDB garanta depozitele a 
15.098.911 persoane fizice și juridice5. Ponderea persoanelor 
care dețineau depozite situate sub plafonul de 100.000 euro, 
beneficiind astfel de acoperirea integrală a sumelor deținute 
la bănci, a rămas nemodificată față de finele anului precedent, 
respectiv 99,7%.

Lei

EUR

USD

GBP

CHF

Alte valute

60,5%

33,4%

5,3%

0,6%
0,1%

0,1%

Structura pe monede a depozitelor eligibile ale populației 
la 31 decembrie 2016 

 Depozitele în moneda națională și-au păstrat și 
pe parcursul anului 2016 ponderea majoritară (60,5%) în 
valoarea totală a depozitelor eligibile ale persoanelor fizice, 
fiind urmate de depozitele în euro  (pondere de 33,4%) și de 
cele în dolari americani (pondere de 5,3%).
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Dinamica depozitelor acoperite ale populației
 Persoanele fizice rezidente dețineau, la 31 decembrie 
2016, 96,8% din valoarea totală a depozitelor eligibile 
ale populației la instituțiile de credit participante la FGDB, 
respectiv 143,1 miliarde lei (variație anuală de +9,6% față de 
31 decembrie 2015). 

 La finele anului 2016, depozitele persoanelor fizice 
de valori mai mici sau egale cu 100.000 euro se situau la 
nivelul de 119,6 miliarde lei (80,9% din valoarea totală a 
depozitelor populației), în creștere cu 7 miliarde lei față de 31 
decembrie 2015.  

 La finele anului 2016, FGDB garanta integral 
depozitele a 14.162.000 deponenți persoane fizice, aceștia 
deținând sume cel mult egale cu plafonul de acoperire. 
Numărul deponenților ale căror depozite sunt acoperite 
integral reprezintă 99,8% din totalul de 14.189.435 de 
deponenți garantați, pondere neschimbată față de sfârșitul 
anului precedent. 

 Depozitele acoperite ale populației, în sumă de 132 
miliarde lei la 31 decembrie 2016, reprezintă 89,3% din 
valoarea totală a depozitelor eligibile ale persoanelor fizice. 
Această pondere ridicată se datorează proporției covârșitoare 

a deponenților persoane fizice care dețin sume de bani mai 
mici decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro. 

 Din sporul anual de 9,1 miliarde lei al valorii 
depozitelor acoperite ale populației, 7 miliarde lei constituie 
creșterea consemnată de suma depozitelor de valori inferioare 
plafonului de acoperire. 

 La 31 decembrie 2016, valoarea medie a unui 
depozit eligibil al unei persoane fizice se ridica la 10,4 mii 
lei (variație anuală de +9,5%), în timp ce valoarea medie a 
unui depozit acoperit a fost de 9,3 mii lei, cu 0,7 mii lei peste 
nivelul consemnat la sfârșitul anului 2015.

Depozitele eligibile ale persoanelor juridice

 La sfârșitul anului 2016, valoarea depozitelor 
persoanelor juridice garantate (întreprinderi mici și mijlocii, 
companii mari și alte persoane juridice) se ridica la 91,1 
miliarde lei, în creștere cu 8,6% față de 31 decembrie 2015. 
Sporul anual de peste 7 miliarde lei s-a datorat aproape în 
totalitate creșterii sumei depozitelor în moneda națională 
ale persoanelor juridice rezidente de valori mai mari decât 
100.000 euro (în echivalent lei). 

 Pe monede de denominare, valorile depozitelor 
eligibile ale persoanelor juridice au consemnat dinamici 
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diferite. Depozitele eligibile denominate în moneda națională 
au înregistrat un spor de 7,3 miliarde lei (variație anuală de 
+11,6%), atingând 70 miliarde lei la 31 decembrie 2016.

 Depozitele eligibile denominate în valută și-au 
diminuat valoarea până la 21,1 echivalent miliarde lei 
(variație anuală de -0,4%), pe fondul reducerii sumei 
depozitelor eligibile de valori peste plafonul de acoperire. Au 
fost înregistrate scăderi în cazul depozitelor denominate în 
principalele tipuri de valute deținute de persoanele juridice 
(euro, dolari americani, lire sterline sau franci elvețieni). 

 Depozitele în moneda națională dețin cea mai mare 
pondere în totalul valorii depozitelor eligibile ale persoanelor 
juridice la 31 decembrie 2016, respectiv 76,8%, fiind 
urmate de depozitele denominate în euro (19,3%) și de cele 
denominate în dolari americani (3,3%). 

Lei

EUR

USD

GBP

CHF

Alte valute

76,8%

19,3%

3,3%

0,1%
0,3%0,2%

Structura pe monede a depozitelor eligibile 
ale persoanelor juridice la 31 decembrie 2016 

 Spre deosebire de populație, în cazul persoanelor 
juridice cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor 
o au cele care depășesc plafonul de acoperire. Din acest motiv, 
la sfârșitul anului 2016, valoarea acestora se situa la nivelul 
de 73,9 miliarde lei (81,2% în suma depozitelor eligibile ale 
persoanelor juridice), restul revenind depozitelor în cadrul 
plafonului de acoperire.
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Poziționarea depozitelor eligibile ale persoanelor juridice
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 Depozitele eligibile ale persoanelor juridice rezidente, 
în sumă de 89 miliarde lei, au consemnat o creștere cu 7 
miliarde lei față de sfârșitul anului 2015. Acestea dețineau, la 
31 decembrie 2016, ponderea majoritară în valoarea totală a 
depozitelor eligibile ale persoanelor juridice (97,7%). 
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Dinamica depozitelor acoperite ale persoanelor juridice

 La sfârșitul anului 2016, depozitele acoperite ale 
persoanelor juridice reprezentau 29,1% din totalul depozitelor 
eligibile ale acestora dată fiind preponderența depozitelor 
de valori mari ale acestei categorii de deponenți. Depozitele 
acoperite ale persoanelor juridice la 31 decembrie 2016 
însumau 26,5 miliarde lei, în creștere cu 2,8% față de finele 
anului anterior. 
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Evoluția valorii medii a depozitelor eligibile și a celor acoperite
ale persoanelor juridice

 La 31 decembrie 2016, pe segmentul depozitelor 
mai mici sau egale cu echivalentul a 100.000 euro, valoarea 
medie a unui depozit deținut de o persoană juridică se situa la 
nivelul de 19,3 mii lei, în timp ce pentru depozitele de valori 
peste nivelul plafonului de acoperire, valoarea medie a fost de 
3.580,6 mii lei.
 
 Valoarea medie a unui depozit acoperit al unei 
persoane juridice garantate s-a majorat cu 6% față de 31 
decembrie 2015, până la 29,2 mii lei la sfârșitul anului 2016.

Datele statistice provin, în principal, de la Fondul de garantare a depozitelor bancare și Banca Națională 
a României. 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.

Realizat de Serviciul Analiză, comunicare și relații externe      
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