
 €  100000€

100 000 €

SUMA GARANTATĂ

100 000 €

100 000 €

 €  100000€

100 000 €

100 000 €

echivalent în lei

 €  100000€

 €  100000€

100 000 €

SUMA 
GARANTATĂ

100 000 €

100 000 €

echivalent în lei

 €  100000€

100 000 €

SUMA GARANTATĂ

100 000 €

100 000 €

echivalent în lei

info

• Depozitele totale și depozitele eligibile ale  
persoanelor fizice și persoanelor juridice la 
instituțiile de credit participante la FGDB

• Depozitele acoperite de FGDB la instituțiile de credit 
participante

BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

Depozitele bancare 
din sfera de 

garantare a FGDB
la 31 decembrie 2017

 €  100000€

100 000 €

SUMA GARANTATĂ

100 000 €

100 000 €

 €  100000€

100 000 €

100 000 €

echivalent în lei

 €  100000€

 €  100000€

100 000 €

SUMA 
GARANTATĂ

100 000 €

100 000 €

echivalent în lei

 €  100000€

100 000 €

SUMA GARANTATĂ

100 000 €

100 000 €

echivalent în lei

VIII(46) nr. 1/2018



 La sfârșitul anului 2017, depozitele bancare ale 
populației și ale tuturor persoanelor juridice (garantate și 
negarantate) la instituțiile de credit participante la FGDB3 se 
situau la nivelul de 329,5 miliarde lei, în creștere cu 8,3% față 
de 31 decembrie 2016.

 Această dinamică anuală a fost imprimată de 
componenta depozitelor persoanelor rezidente, cu o 
creștere anuală de 31,5 miliarde lei, care a contrabalansat 
retragerile de 6,2 miliarde lei înregistrate la nivelul depozitelor 
persoanelor nerezidente, în principal persoane juridice 
excluse de la garantare4. Diminuarea volumului depozitelor 
persoanelor juridice nerezidente excluse de la garantare 
reflectă continuarea procesului de dezintermediere manifestat 
și în anii precedenți.

 O proporție de 81,2% din valoarea totală a depozitelor 
la instituțiile de credit participante la FGDB la 31 decembrie 
2017 era reprezentată de depozitele eligibile ale populației, 
întreprinderilor mici și mijlocii și ale companiilor.
 
 Depozitele eligibile au avut o variație anuală de 
+10,6%, atingând un maxim istoric de 267,4 miliarde lei la 

1 Prin depozit, conform prevederilor Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a 
depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, 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. 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.
2  Depozitele eligibile sunt depozitele care nu sunt excluse de la garantare potrivit anexei 
nr. 1 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de 
garantare a depozitelor bancare.
3 Instituțiile de credit participante la FGDB, persoane juridice române autorizate de 
Banca Națională a României, erau în număr de 28 la 31 decembrie 2017. Depozitele la 
sucursalele băncilor străine cu sediul în alte state membre ale Uniunii Europene intră în 
sfera de garantare a schemelor din statele membre de origine.
4 Persoanele juridice excluse de la garantare sunt, în principal, 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.

I.  Depozitele totale1 și depozitele eligibile2 la instituțiile de credit 
participante la FGDB

31 decembrie 2017. Depozitele persoanelor juridice garantate 
au avut cea mai mare contribuție la creșterea depozitelor 
eligibile (+5,7 puncte procentuale), o majorare semnificativă 
consemnându-se pe segmentul depozitelor denominate 
în moneda națională de valori mari (peste 100.000 euro în 
echivalent lei). Contribuția depozitelor persoanelor fizice a fost 
de +4,9 puncte procentuale, cea mai mare creștere aparținând 
depozitelor de valori sub 100.000 euro, în echivalent lei, 
denominate atât în lei, cât și în valută. 

 Depozitele în lei au contribuit cu 5,8 puncte 
procentuale la majorarea depozitelor eligibile, diferența de 
4,8 puncte procentuale revenind depozitelor în valută. La 31 
decembrie 2017, depozitele în moneda națională totalizau 
174,5 miliarde lei (variație anuală de +8,8%), menținându-și 
ponderea majoritară în valoarea totală a depozitelor eligibile 
(65,3%). Depozitele denominate în valută au avansat cu 14,2% 
pe parcursul anului 2017, până la 92,9 echivalent miliarde lei 
la sfârșitul anului 2017. Creșterea depozitelor în valută s-a 
produs în cea mai mare parte pe seama componentei în euro.
 
 Cea mai rapidă creștere a depozitelor eligibile s-a 
produs în semestrul II 2017, cu o variație semestrială de 
+9,4%, o accelerare semnificativă față de variația de +1,1%, 
cât s-a înregistrat în semestrul I 2017. În cel de-al doilea 
semestru al anului 2017, depozitele în moneda națională 
au contribuit cu 6,1 puncte procentuale la expansiunea 
depozitelor eligibile. Pe categorii de deponenți, cel mai mare 
aport la creșterea din semestrul II 2017 a revenit depozitelor 
eligibile ale persoanelor juridice, cu +6,3 puncte procentuale.

 Persoanele fizice și juridice rezidente dețineau, la 31 
decembrie 2017, depozite eligibile în valoare de 258,6 miliarde 
lei, reprezentând 96,7% din valoarea totală a depozitelor 
eligibile. Față de finele anului 2016, depozitele persoanelor 
rezidente garantate s-au majorat cu 23,7 miliarde lei, o 
creștere de aproape 12 ori mai mare decât cea consemnată 
de către depozitele eligibile ale persoanelor nerezidente.
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5,6   Buletinul lunar al Băncii Naționale a României, decembrie 2017, anul XXV, nr. 290

 În semestrul II 2017 creditarea a avut o tendință de 
creștere, aceasta influențând deținerile în conturi curente/ 
depozite overnight. Conform datelor publicate de Banca 
Națională a României5, creditele acordate gospodăriilor 
populației au ajuns la nivelul de 121,8 miliarde lei la 31 

decembrie 2017, cu 4,5% peste valoarea consemnată la finele 
lunii iunie 2017. În schimb, creditele acordate societăților  
nefinanciare au atins un vârf în luna noiembrie 2017 (107,3 
miliarde lei), în luna decembrie contractându-se aproape 
de nivelul lunii iunie 2017 (variație semestrială de +0,3%). 
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 Utilizând datele lunare publicate de Banca Națională 
a României ca aproximări (cu rezervele metodologice de 
rigoare) pentru tendințele depozitelor raportate de instituțiile 
de credit participante la FGDB, rezultă că depozitele 
overnight au avut cea mai mare contribuție atât la creșterea 
depozitelor populației, cât și la cea a depozitelor societăților 
nefinanciare.  
 
 Ca rezultat al dinamicilor creditelor și depozitelor, 
indicatorul credite acordate clientelei/depozite atrase de la 
clientelă a urmat o traiectorie descendentă, până la 74,7% la 
31 decembrie 2017, cel mai scăzut nivel din ultimii ani. 

 Creșterea anuală a depozitelor eligibile a avut loc pe 
fondul majorării ratei dobânzii la depozitele noi la termen în lei 
ale societăților nefinanciare de aproape trei ori, de la 0,44% 
p.a. la sfârșitul anului 2016 la 1,21% p.a. la finele anului 
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20176. În cazul depozitelor noi la termen ale populației, rata 
dobânzii a fost de 0,8%, cu 0,1 puncte procentuale sub nivelul 
aferent lunii decembrie 2016. Ratele pasive ale dobânzii s-au 
situat la un nivel inferior ratei inflației, care a ajuns la 3,32% 
în decembrie 2017.



 În anul 2017, depozitele populației la instituțiile de 
credit participante la FGDB au continuat traiectoria ascendentă 
din perioadele anterioare, majorându-se cu 8%, până la 159,6 
miliarde lei la sfârșitul anului, un nou maxim istoric.

 Creșterea anuală consemnată pe segmentul 
depozitelor eligibile ale persoanelor fizice a fost de 11,8 
miliarde lei, aproape două treimi din acesta fiind localizat la 
nivelul semestrului II 2017. 

 Toate componentele depozitelor eligibile ale populației 
au înregistrat creșteri în anul 2017. La 31 decembrie 2017, 
persoanele fizice aveau depozite denominate în moneda 
națională în valoare de 94,2 miliarde lei, cu 5,3% peste nivelul 
de la sfârșitul anului 2016. Depozitele în valută au evoluat mai 
rapid, cu o variație anuală de +12,1%, până la 65,4 echivalent 
miliarde lei la finele anului 2017. 

 Depozitele în lei ale populației reprezentau 59% din 
valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii 
de deponenți la 31 decembrie 2017, păstrându-și ponderea 
majoritară.

 Creșterea câștigurilor salariale medii nete și a 
veniturilor disponibile ale populației reprezintă un factor 
determinant al avansului depozitelor persoanelor fizice. În luna 
decembrie 2017, câștigul salarial mediu nominal net a fost 
de 2.629 lei, cu 11,7% mai mare decât în perioada similară 
a anului precedent, înregistrându-se un indice al câștigului 
salarial real de 108,1%7. 

 Pe lângă efectul majorării câștigurilor salariale medii 
nete, o influență pozitivă asupra depozitelor persoanelor fizice 
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Structura pe monede a depozitelor eligibile ale persoanelor fizice la 31 decembrie 2017

I.1.  Depozitele eligibile ale persoanelor fizice la instituțiile de 
credit participante la FGDB

7 Potrivit Comunicatului de presă nr. 32/ 9 februarie 2018 al Institutului Național de 
Statistică, câștigul salarial mediu nominal net s-a majorat în luna decembrie 2017 cu 6,7% 
față de luna precedentă. Printre factorii care au influențat această creștere se numără 

acordarea de prime ocazionale (trimestriale, semestriale, anuale, pentru performanțe 
deosebite sau al 13-lea salariu), ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri, 
precum și realizările de producții sau încasări mai mari (funcție de contracte/proiecte).

info nr. 1/2018

3



 Depozitele persoanelor juridice garantate (toate 
întreprinderile, indiferent de mărime) la instituțiile de credit 
participante la FGDB se ridicau la 107,9 miliarde lei la finele 
anului 2017, cu 14,8% peste valoarea de la 31 decembrie 
2016. La nivelul anului s-a înregistrat o creștere de 13,9 
miliarde lei, peste jumătate din aceasta provenind din 
majorarea depozitelor în lei ale persoanelor juridice rezidente 
de valori ce depășesc plafonul de acoperire.

 Depozitele eligibile ale persoanelor juridice au avut 
dinamici opuse în cele două semestre ale anului 2017, scăderea 
cu 1,4 miliarde lei din primele șase luni fiind compensată de 
avansul puternic consemnat la nivelul semestrului II 2017 
(+15,3 miliarde lei). 

 În anul 2017, numărul persoanelor juridice nou înființate 
au crescut cu aproximativ 30% față de finele anului 2016, în 
timp ce radierile acestora s-au diminuat cu aproape un sfert.

 Deși România a înregistrat în anul 2017 una dintre 
cele mai mari creșteri economice, iar situația financiară a 
companiilor s-a ameliorat, se menține totuși un grad ridicat 
de incertitudine care determină o prudență ridicată din partea 
companiilor în ceea ce privește realizarea de investiții.
 
 Pe de altă parte, unele companii au acumulat în 
conturi, la sfârșitul anului, resurse semnificative.
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I.2.  Depozitele eligibile ale persoanelor juridice la instituțiile de 
credit participante la FGDB

8 Buletinul lunar al Băncii Naționale a României, ianuarie 2018, anul XXVI, nr. 291 9 Comunicatul de presă nr. 66/ 14 martie 2018 al Institutului Național de Statistică

 La 31 decembrie 2017, persoanele juridice dețineau 
preponderent depozite eligibile denominate în moneda 
națională, în sumă de 80,3 miliarde lei (variație anuală de 
+13,3%). Atât depozitele în lei, cât și cele în valută au avut 
dinamici pozitive (decembrie/decembrie), cu precădere 
cele de valori mai mari decât echivalentul în lei al sumei de 
100.000 euro. 

 Depozitele în valută se situau, la sfârșitul anului 
2017, la nivelul de 27,6 echivalent miliarde lei (variație anuală 
de +19,3%), cu 4,5 echivalent miliarde lei peste valoarea de 
la 31 decembrie 2016. Depozitele în euro reprezintă principala 
componentă a depozitelor în valută, iar evoluția acestora 
din anul 2017 a fost factorul care a condus la majorarea 
depozitelor eligibile în valută ale persoanelor juridice                                   
(+4,2 echivalent miliarde lei). 
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a avut-o și îmbunătățirea altor indicatori ai pieței muncii, cum 
ar fi reducerea ratei șomajului la 4% în trimestrul IV 2017, 
cel mai scăzut nivel din ultimii ani, și creșterea numărului 
salariaților din economie (4.850,4 mii persoane la sfârșitul 

anului 2017, cu 91 mii mai mult față de aceeași perioadă a 
anului anterior)8.

 Și pensia medie lunară a consemnat o creștere cu 18% 
în ultimul trimestru al anului comparativ cu perioada similară 
a anului precedent, până la 1.132 lei în trimestrul IV 20179.

 Alți factori posibili care au avut o influență favorabilă 
asupra creșterii volumului depozitelor populației sunt 
reprezentați de plățile efectuate din fondurile europene în 
vederea susținerii fermierilor români, remiterile muncitorilor 
români din străinătate, precum și extinderea tranzacțiilor cu 
carduri și de tip electronic banking. 

 Populația rezidentă deținea depozite în valoare de 
154,1 miliarde lei, reprezentând 96,5% din valoarea totală 
a depozitelor persoanelor fizice. La nivelul anului 2017, 
creșterea depozitelor eligibile ale rezidenților a fost de 7,7%.
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Structura pe monede a depozitelor eligibile ale persoanelor juridice la 31 decembrie 2017

 La sfârșitul anului 2017, depozitele în lei au continuat 
să dețină cea mai mare pondere în totalul valorii depozitelor 
eligibile ale persoanelor juridice, și anume 74,4%, fiind 
urmate de depozitele denominate în euro (21,5%) și de cele 
denominate în dolari americani (3,6%).

 Depozitele persoanelor juridice rezidente au o 
pondere de 96,9% în valoarea totală a depozitelor eligibile ale 
persoanelor juridice, ridicându-se la suma de 104,5 miliarde 
lei la 31 decembrie 2017, în creștere cu 13,8% față de sfârșitul 
anului precedent. 

 Depozitele acoperite au consemnat o majorare 
anuală cu 8,8%, până la 172,7 miliarde lei la 31 decembrie 
2017, reprezentând vârful ultimilor ani. Cea mai însemnată 
contribuție la creșterea depozitelor acoperite a avut-o 
segmentul persoanelor fizice (+6,7 puncte procentuale). 

II.  Depozitele acoperite10 de FGDB la instituțiile de credit 
participante
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Variaţiile semestriale ale valorii totale a depozitelor acoperite, 
pe categorii de deponenţi

10 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 2017, echivalentul în lei 
al plafonului de acoperire de 100.000 euro a fost 465.970 lei. 
11 Analiza efectuată de FGDB s-a făcut prin prelucrarea informațiilor raportate de instituțiile 
de credit participante la FGDB potrivit prevederilor din Regulamentul FGDB nr. 1/2016 

 În semestrul II 2017 s-a înregistrat o creștere 
accentuată a depozitelor acoperite, cu o variație semestrială 
de +6,8%. Aceasta corespunde unei majorări semestriale de 
11 miliarde lei, reprezentând peste trei sferturi din creșterea 
consemnată de depozitele acoperite la nivelul întregului an 
2017. 

 Având în vedere faptul că plafonul de acoperire 
este exprimat în euro, iar aceasta este și moneda în care 

sunt constituite majoritatea depozitelor în valută, evoluția 
cursului de schimb al monedei naționale în raport cu euro, 
de la 4,5411 lei la sfârșitul lunii decembrie 2016 la 4,6597 lei 
la finele anului 2017, a reprezentat unul din factorii care au 
influențat pozitiv dinamica depozitelor eligibile și a depozitelor 
acoperite.

 Pe parcursul anului 2017, echivalentul în lei al 
plafonului de acoperire s-a majorat cu 11.860 lei. Utilizând 
datele raportate FGDB de instituțiile de credit participante prin 
intermediul listelor compensațiilor de plătit la 31 decembrie 
201711, s-a realizat o analiză a distribuției deponenților 
rezidenți unici și a depozitelor acestora pe intervale de valori. 
Rezultatul a indicat că, la sfârșitul anului 2017, în intervalul 
[454.110 lei; 465.970 lei] se încadrau depozite în sumă de 
circa 1,56 miliarde lei, care aparțineau unui număr de aproape 
3.400 de deponenți. 
 
 Din totalul sumei acoperite de FGDB, o proporție de 
86,1% corespunde depozitelor de valori mai mici sau egale cu 
plafonul de acoperire. Depozitele din această categorie au cea 
mai ridicată contribuție la creșterea sumei acoperite de FGDB.

 Suma acoperită din depozitele eligibile care depășesc 
100.000 euro are o pondere de 13,9% în totalul depozitelor 
acoperite. Aceasta revine unei proporții de 0,3% din numărul 
deponenților garantați, aceștia beneficiind de o acoperire 
limitată la plafonul de 100.000 euro.
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privind transmiterea către Fondul de garantare a depozitelor bancare a informaţiilor 
necesare întocmirii listei compensaţiilor de plătit şi a celor necesare în procesul 
determinării contribuţiilor anuale ale instituţiilor de credit, cu modificările și completările 
ulterioare. Astfel, în cazul persoanelor cu depozite la mai multe instituții de credit, s-a 
procedat la agregarea sumelor deținute în toate conturile astfel încât s-a obținut valoarea 
depozitelor fiecărui deponent pe ansamblul instituțiilor de credit participante la FGDB.



 Numărul deponenților garantați de FGDB la 31 decembrie 
2017 a fost de 14.968.637 persoane fizice și juridice12. S-a 
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menținut ponderea de 99,7% din ultimii trei ani a deponenților cu 
depozite acoperite integral de FGDB, corespunzând unui număr de 
14.917.201 persoane fizice și juridice.

 Depozitele de valori mai mici sau egale cu echivalentul 
în lei al sumei de 100.000 euro însumau, la 31 decembrie 
2017, 148,7 miliarde lei, consemnând o creștere anuală de 
11,9 miliarde lei care provine, în principal, din sfera depozitelor 
populației. Depozitele care nu depășesc plafonul de acoperire 
reprezintă 55,6% din valoarea totală a depozitelor eligibile.  

 Depozitele situate peste plafonul de acoperire se 
ridicau, la finele anului 2017, la 118,7 miliarde lei (variație 
anuală de +13,1% datorată cu precădere avansului depozitelor 
persoanelor juridice garantate). 

12 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 
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Depozite 
neacoperite 
(mld. lei)

Depozite 
acoperite = 
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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 { {

{148,7148,7

24

94,7118,7

Sursa: FGDB

Poziționarea depozitelor eligibile la 31 decembrie 2017 față de plafonul de acoperire de 100.000 euro

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.
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II.1.  Depozitele acoperite ale persoanelor fizice la instituțiile de 
credit participante la FGDB

 La 31 decembrie 2017, depozitele acoperite ale 
persoanelor fizice însumau 142,7 miliarde lei, cu 8,1% 
peste nivelul de la sfârșitul lunii decembrie 2016. Depozitele 
acoperite ale persoanelor fizice au cea mai mare pondere în 
valoarea totală a depozitelor acoperite, respectiv 82,6% la 
sfârșitul anului 2017.

 Din majorarea anuală de 10,7 miliarde lei al 
depozitelor acoperite ale persoanelor fizice, aproape două 
treimi sunt localizate în cel de-al doilea semestru al anului 2017.
 
 Datorită faptului că majoritatea depozitelor 
persoanelor fizice au valori sub plafonul de acoperire, 
depozitele acoperite de FGDB au o pondere covârșitoare în 
valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației, respectiv 
89,4% la sfârșitul anului 2017.  
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Dinamica depozitelor acoperite ale populației

 Depozitele populației de valori mai mici sau egale cu 
echivalentul în lei al plafonului de acoperire de 100.000 euro 
reprezentau, la 31 decembrie 2017, 80,9% din valoarea totală 
a depozitelor eligibile ale populației și însumau 129,1 miliarde 
lei (variație anuală de +8%).  
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 Din numărul total al deponenților garantați 
(14.008.512 persoane fizice la 31 decembrie 2017), 99,8% 
dețineau depozite de valori cel mult egale cu 100.000 euro. 

 La finele anului 2017, valoarea medie a unui depozit 
eligibil a fost de 11,4 mii lei, în creștere cu o mie de lei față 
de sfârșitul anului 2016, iar valoarea medie a unui depozit 
acoperit s-a situat la nivelul de 10,2 mii lei (+9,7% față de 
decembrie 2016). 

 Pe baza ponderilor depozitelor acoperite ale 
persoanelor fizice la fiecare instituție de credit în valoarea 
totală a depozitelor acoperite ale persoanelor fizice la 31 
decembrie 2017, a fost determinat gradul de concentrare 
pe piață. În acest sens, au fost calculați indicele Herfindahl-
Hirschman (HH = 0,1222) și coeficientul Gini-Struck (GS = 
0,2995), nivelurile obținute indicând un grad de concentrare 
medie pe piață. Circa trei sferturi din valoarea totală a 
depozitelor acoperite ale persoanelor fizice se concentrează 
la cinci dintre instituțiile de credit participante la FGDB.

II.2.  Depozitele acoperite ale persoanelor juridice la instituțiile de 
credit participante la FGDB

 Depozitele acoperite ale persoanelor juridice au 
avut cea mai mare viteză de creștere în semestrul II 2017, 
cu o variație semestrială de +15,9%. Astfel, după o scădere 
cu circa 750 milioane lei în primul semestru al anului 2017, 
depozitele acoperite ale persoanelor juridice au avansat cu 
4,1 miliarde lei în cel de-al doilea semestru al anului 2017, 
până la aproape 30 miliarde lei la 31 decembrie 2017. 
 
 Depozitele acoperite ale persoanelor juridice 
au reprezentat, la 31 decembrie 2017, 27,8% din totalul 
depozitelor eligibile ale acestei categorii de deponenți. 

 În cazul persoanelor juridice, ponderea majoritară 
în valoarea totală a depozitelor eligibile o dețin cele care 
depășesc plafonul de acoperire, acestea având și cea mai 
mare contribuție la creșterea depozitelor eligibile. La 31 
decembrie 2017, valoarea depozitelor de valori mai mari 
decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro era de 
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Dinamica depozitelor acoperite ale persoanelor juridice

88,3 miliarde lei, reprezentând 81,9% din suma depozitelor 
eligibile ale persoanelor juridice.

 Din numărul total al deponenților garantați (960.125 
persoane juridice la 31 decembrie 2017), 97,7% dețineau 
depozite de valori cel mult egale cu 100.000 euro.



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.

Realizat de Serviciul Garantarea depozitelor, rezoluție bancară și lichidare 
Date de contact: 0314.232.810 ; studii@fgdb.ro ; www.fgdb.ro
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 La 31 decembrie 2017, valoarea medie a unui 
depozit eligibil din cadrul plafonului de acoperire deținut 
de o persoană juridică garantată a fost de 20,9 mii lei, 
în timp ce pentru depozitele de peste 100.000 euro, 
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 Similar categoriei depozitelor acoperite 
ale persoanelor fizice, și depozitele acoperite ale 
persoanelor juridice prezintă un grad de concentrare 
medie pe piață. Pe baza ponderilor depozitelor acoperite 
ale persoanelor juridice la fiecare instituție de credit în 
valoarea totală a depozitelor acoperite ale persoanelor 
juridice la 31 decembrie 2017,  s-a obținut o valoare a 
indicelui Herfindahl-Hirschman de 0,1275, coeficientul 
Gini-Struck fiind GS = 0,3086. Depozitele acoperite ale 
persoanelor juridice sunt concentrate în proporție de 
75% la un număr de cinci instituții de credit.

aceasta s-a ridicat la 3.951,2 mii lei. Valoarea medie a 
unui depozit acoperit al unei persoane juridice garantate 
a fost de 31,2 mii lei la finele anului 2017 (variație anuală 
de +6,8%). 


