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Misiune
FGDB este instituţia din România cu misiunea de a garanta depozitele populaţiei şi 
ale persoanelor juridice, în special întreprinderi mici şi mijlocii, la instituţiile de cre dit 
participante. FGDB poate interveni în aplicarea măsurilor de stabilizare atunci când 
aces tea sunt decise de către BNR pentru a soluţiona situaţiile în care există ameninţări 

la adresa stabilităţii financiare.

Valori
Activitatea FGDB se desfăşoară în baza unui set de valori 

îmbrăţişate şi promovate de toţi angajaţii instituţiei:

Siguranţă

Oferim siguranţa depozitelor persoanelor fizice şi juridice la instituțiile 
de credit româneşti, contribuind la creşterea procesului de economisire.

integritate

FGDB este o instituţie apolitică şi independentă. Angajaţii Fondului sunt respon sa
bili şi integri în gestionarea resurselor sale în conformitate cu prevederile legale.

Buna guvernanţă

Conduita FGDB este conformă principiilor de bună guvernanţă adoptate de Consiliul 
pentru Stabilitate Financiară al G20, Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor 

de Depozite (IADI) şi Comitetul de la Basel al Supraveghetorilor Bancari.
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1. PROfILUL șI gUvERNANțA 
FGDB

PROfILUL fgDB şI CâTEvA DATE 
releVanTe PenTru anul 2012

Fondul de Garantare a Depozitelor în 
Sistemul Bancar (FGDB) reprezintă unul din
tre pilonii naţionali de asigurare a stabilităţii fi
nanciare, scopul său primordial fiind protecţia 
deponenţilor garantaţi în situaţiile care ar 
putea periclita siguranţa sumelor pe care 
aceştia le deţin la instituţiile de credit partici
pante la FGDB1.

În cazul în care o instituţie de credit ajunge 
în dificultate, FGDB intervine fie despăgubind 
deponenţii prin intermediul compensaţiilor, fie 
asigurând accesul neîntrerupt al deponenţilor 
la sumele plasate. Prima situaţie corespunde 
declarării indisponibilizării depozitelor la insti 
tu ţia de credit în cauză, în timp ce a doua im
pli că finanţarea de către FGDB a transferului 
de pozitelor garantate către o bancă sănătoasă 
sau aplicarea măsurilor de stabilizare dispuse 
de Banca Naţională a României.

Măsurile de stabilizare sunt orientate către 
gestionarea ameninţărilor la adresa stabilităţii finan
ciare care sunt generate de deteriorarea situaţiei fi
nanciare a instituţiilor de credit. Există trei catego
rii de măsuri de stabilizare care pot fi aplicate în 
cazul instituţiilor de credit în dificultate, şi anume: 

• transferul total sau parţial de active şi 
pasive ale unei instituţii de credit către 
una sau mai multe instituţii eligibile; 

• desemnarea FGDB drept administrator 
delegat şi, după caz, acţionar al 
instituţiei de credit în dificultate, prin 
majorarea capitalului social al instituţiei 
de credit respective şi subscrierea de 
către FGDB a noilor acţiuni emise; 

• transferul de active şi pasive ale unei 
instituţii de credit către o bancăpunte, 
constituită în acest scop.

1 Lista instituţiilor de credit 
participante la FGDB este 
prezentată în Anexa 1.
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Având în vedere gama extinsă de activităţi 
pe care le desfăşoară comparativ cu alte 
scheme de garantare a depozitelor, FGDB se 
plasează în categoria celor cu un mandat mai 
larg decât cel obişnuit, fiind instituţie de garan
tare a depozitelor bancare şi coparticipant la 

restructurarea instituţiilor de credit cu probleme.

În virtutea însemnătăţii sale pentru asi
gu rarea stabilităţii financiare, FGDB este in
sti  tuţie membră a Comitetului Naţional pen tru 
Sta bilitate Financiară2.

Deponenţii rămân protejaţi indiferent de 
măsura de stabilizare care sar putea aplica 
la un moment dat. Prin prevederile legale în 
vigoare în România a fost reglementat un me
ca nism prin care se asigură ca toate ac ti vi
tăţile bancare ce privesc sumele deţinute de 
cli enţii instituţiilor de credit să se desfăşoare 
fără între rupere, în condiţii normale.

Pe lângă activităţile menţionate mai sus, 
FGDB poate avea şi calitatea de administrator 
special, administrator interimar ori lichidator al 
instituţiilor de credit, poate desfăşura activităţi 
de administrator delegat şi, după caz, poate 
exercita calitatea de acţionar la o instituţie de 
credit faţă de care a fost dispusă o măsură 
de stabilizare de către Banca Naţională a 
României şi, nu în ultimul rând, poate exercita 
ca li tatea de acţionar unic şi atribuţiile consiliu
lui de supraveghere al unei băncipunte.

2 Din Comitetul Național 
pentru Stabilitate Financiară 
mai fac parte Ministerul 
Finanțelor Publice, Banca 
Națională a României 
și Autoritatea 
de Supraveghere 
Financiară (ASF). 
 
ASF a fost înființată în baza 
Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 93/2012, prin 
preluarea și reorganizarea 
tuturor atribuțiilor 
și prerogativelor Comisiei 
Naționale a Valorilor Mobiliare, 
Comisiei de Supraveghere 
a Asigurărilor și Comisiei 
de Supraveghere a Sistemului 
de Pensii Private. 
 
Structura ASF cuprinde 
în prezent sectorul 
instrumentelor și investițiilor 
financiare, sectorul 
asigurărilorreasigurărilor 
și sectorul sistemului 
de pensii private. În 
exercitarea atribuțiilor 
și prerogativelor prevăzute 
legal, ASF contribuie 
la consolidarea unui cadru 
integrat de funcționare 
și supraveghere a piețelor, 
participanților și operațiunilor 
pe aceste piețe.

PROTECȚIA DEPONENȚILOR

STABILITATE FINANCIARĂ

Garantarea depozitelor - 
plată compensații

Măsuri de stabilizare - finanțare, 
administrare delegată, acționar, 

consiliu de supraveghere

Administrare specială, 
administrare interimară, lichidare

Finanțarea transferului 
depozitelor garantate

Mandatul şi atribuţiile FGDB

• Asigurarea stabilității sistemului financiar
• Cooperarea și promovarea unui schimb de informații
   permanent și eficient
• Evaluarea, prevenirea și, după caz, gestionarea situațiilor
   de criză financiară la nivelul instituțiilor
   financiare individuale, al grupurilor financiare sau
   al pieței financiare în ansamblu

Fondul de 
Garantare a 

Depozitelor în 
Sistemul Bancar

Autoritatea de 
Supraveghere 

Financiară

Ministerul Finanțelor PubliceBanca Națională a României

Componenţa şi principalele atribuţii ale Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară
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Pe parcursul anului 2012, activităţile desfăşurate de FGDB au vizat consolidarea ca pa cităţii 
sale de răspuns prompt şi eficient la evenimentele ce ar putea necesita intervenţia sa.

Acestea sau tradus, în primul rând, prin 
asigurarea condiţiilor punerii în aplicare a 
even tualelor măsuri de stabilizare, introduse 
în legislaţie la începutul anului 2012, precum 
şi prin întărirea capacităţii sale de finanţare.

Legat de acest ultim aspect, la sfârşitul 
anului 2012, cele două fonduri administrate de 
FGDB, respectiv fondul aferent activităţii de 
ga ran tare a depozitelor şi fondul de re struc tu
ra re bancară, înregistrau niveluri semnificativ 
su pe rioare celor din aceeaşi perioadă a anu
lui precedent, consemnând majorări cu 28% în 
cazul primului fond, respectiv cu 113% în ca
zul fondului de restructurare bancară.

Fondul aferent activităţii de garantare 
a depozitelor cumula, la 31 decembrie 2012, 

circa 2,9 miliarde lei, reprezentând 1,9% în 
raport cu valoarea depozitelor garantate de 
FGDB, în creştere cu 0,3 puncte procentuale 
comparativ cu acelaşi moment al anului pre
ce dent. Comparativ cu alte state membre ale 
Uniunii Europene, un astfel de nivel al gradu
lui de acoperire a expunerii plasează FGDB în 
cate goria schemelor de garantare a depozite
lor cu cele mai mari valori ale acestui indicator.

Intrările de resurse la fondul de restruc
turare bancară au avut loc potrivit planului de 
acumulare stabilit de către Banca Națională 
a României împreună cu Asociația Română a 
Băncilor, pentru anul 2012 fiind prevăzută suma 
de 50 milioane lei. La 31 decembrie 2012, fon
dul de restructurare bancară era de aproape 
107 milioane lei.

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.

DEPONENȚI 
GARANTAȚI
• Persoane fizice
   și juridice
   (în principal IMM-uri)
• Rezidenți
   și nerezidenți

DEPOZITE GARANTATE
• În lei și valută
• Depozite la termen, certificate de
   depozit nominative, conturi curente, conturi
   de economii, conturi de card, conturi
   comune și alte produse similare
• Inclusiv dobânda

INSTITUȚII DE CREDIT 
PARTICIPANTE
• Toate instituțiile de credit
   autorizate de BNR
   (32 la sfârșitul anului 2012)
N.B. Sucursalele din România ale instituțiilor 
de credit cu sediul în alte state ale UE 
participă la schemele din țările de origine.

FGDB acoperă depozitele garantate în limita echivalentului
în lei a 100.000 euro per deponent per instituție de credit

Plafonul şi sfera de garantare asigurate de FGDB

La 31 decembrie 2012, FGDB garan
ta un număr de 14.528.322 persoane fizice 
şi 919.915 persoane juridice3, în principal 
IMMuri, depozitele acestora la instituţiile de 
credit participante fiind acoperite în limita a 

100.000 euro, plafon de garantare aplicabil în 
toate statele Uniunii Europene.

Depozitele garantate de FGDB la sfârşitul 
anului 2012 însumau 148,9 miliarde lei, din care 



Raport anual 2012 9

1. PROfILUL șI gUvERNANțA 
FGDB

123,3 miliarde lei reprezentau suma aferentă 
com pensaţiilor potenţiale maxime4 în cazul pro
ducerii evenimentului indisponibilizării de po zitelor.

Deponenţii persoane fizice sunt acoperiţi 
aproape în totalitate, atât din punct de vedere 
al includerii în sfera de garantare a FGDB5, cât 

şi al sumei garantate de FGDB. Statisticile de 
la finele anului 2012 indică faptul că 99,9% 
din deponenţii persoane fizice la instituţiile de 
credit participante la FGDB aveau depozite 
până în plafonul de garantare, compensaţiile 
potenţiale maxime aferente acestora egalând 
valoarea depozitelor deţinute6.

ORgANIzAREA şI fUNCŢIONAREA fgDB

Principiile-cheie ce stau la baza activităţilor FGDB sunt responsabilitatea, transparenţa şi 
eficienţa acestora.

FGDB este o instituţie independentă din 
punct de vedere operaţional, prin întreaga sa 
activitate punând pe primul loc protecţia de
po nen ţilor atât prin intermediul garantării de
pozitelor, cât şi prin măsurile de stabilizare în a 
căror aplicare este implicat.

În anul 2012 sa urmărit în continuare o 
politică de modernizare instituţională a FGDB 
în acord cu cele mai bune practici din dome
niu, dar şi cu modificarea legislaţiei prin pris
ma implicării FGDB în gestionarea situaţiilor 
instituţiilor de credit în dificultate a căror 
soluţionare necesită aplicarea unor măsuri de 
sta bilizare. Una dintre acţiunile strategice în 
acest sens a constituito elaborarea proiec tului 
unei noi structuri organizatorice în cadrul căreia 
a fost creat un departament specializat pen tru 
activităţile desfăşurate de FGDB în domeniul 
restructurării şi stabilizării bancare, acestea fiind 
separate astfel de activitatea de lichidare. Acest 
departament cuprinde şi un serviciu cu atribuţii 
în domeniul asigurării continuităţii activităţii şi al 
participării în cadrul Comitetului Naţional pen
tru Stabilitate Financiară. Noua organigramă a 
FGDB a devenit operaţională începând cu data 
de 1 aprilie 2013.

Activităţile de bază ale FGDB sunt con
cen trate pe următoarele domenii:

• Garantarea depozitelor şi plata 
compensaţiilor  se materializează prin 
protecţia asigurată deponenţilor prin 
restituirea, integrală sau parţială (până 
la nivelul plafonului de garantare), a 
sumelor depuse la instituţiile de credit 
în cazul indisponibilizării depozitelor 
la acestea (de exemplu, în situaţia 
falimentului unei instituţii de credit). 
În vederea eficientizării și accelerării 
procesului de plată a compensaţiilor, 
departamentele din cadrul FGDB 
acţionează pe multiple planuri, de la asi
gu rarea permanentă a unui nivel adecvat 
de resurse financiare şi administrarea 
aces tora în condiţii de maximă si gu
ran ţă la luarea tuturor măsurilor în re
la ţia cu instituţiile participante pentru 
ges tionarea eficientă a informaţiilor 
despre deponenţi, inclusiv menţinerea 
la parametri optimi a sistemelor in for
ma tice care asigură fluxul de informaţii 
din tre FGDB şi instituţiile de credit, în 
spe cial a listei compensațiilor de plătit.

4 Suma acoperită de 
FGDB este echivalentă cu 
valoarea totală maximă a 
compensaţiilor potenţiale şi 
reprezintă suma maximă în 
echivalent lei pe care FGDB 
ar trebui să o plătească 
deponenţilor garantaţi 
în cazul indisponibilizării 
depozitelor, indiferent 
de numărul sau moneda 
acestora.

5 Există doar câteva 
excluderi de la garantare 
în cazul persoanelor fizice, 
acestea privindui îndeosebi 
pe administratorii, directorii, 
membrii consiliului de 
supraveghere, auditorii, 
acţionarii semnificativi 
ai instituţiei de credit, 
deponenţii cu statut similar 
în cadrul altor societăţi din 
grupul instituţiei de credit, 
precum şi pe membrii 
familiilor (soţ/soţie, rude şi 
afini de gradul întâi) şi terţele 
persoane care acţionează 
în numele deponenţilor 
menţionaţi anterior.

6 În situaţia deponenţilor care 
au obligaţii faţă de instituţia 
de credit, sunt deduse 
creanţele scadente ale 
instituţiei de credit asupra 
persoanelor în cauză.
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• Finanţarea transferului depozitelor 
garantate – ca alternativă la plata 
compensaţiilor, resursele FGDB pot 
fi utilizate, inclusiv prin emiterea de 
garanţii, pentru a facilita măsurile de 
restructurare ce implică și transferul de
po zi te lor garantate, inclusiv tranzacţii 
de vânzare de active cu asumare de 
pa si ve, cu condiţia ca această utilizare 
să fie mai puţin costisitoare decât plata 
di rectă a compensaţiilor.

• Aplicarea măsurilor de stabilizare ban-
ca ră – se concentrează pe apli carea 
mă surilor de soluţionare a situaţiilor 
ins tituţiilor de credit aflate în dificultate 
care ar putea reprezenta ameninţări 
la adresa stabilităţii financiare. FGDB 
poa te fi implicat ca administrator de le
gat şi, după caz, acţionar la o ins ti tu ţie 
de credit supusă unei mă suri de sta
bilizare dispuse de Banca Naţională a 
României. În cazul în fiin ţării unei bănci
punte, FGDB este ac ţi o narul unic al 
acesteia şi exercită, tot odată, atri
bu ţiile consiliului de su pra veghere al 
aces teia. În acelaşi timp, se urmăreşte 
ges tionarea op ti mă a situaţiilor de criză 
astfel încât con ti nuitatea activităţii să 
nu fie afec ta tă sub niciun aspect.

• Administrarea specială, administrarea 
interimară şi lichidarea instituţiilor de 
credit – FGDB poate fi administrator 
special sau interimar al instituţiilor de 
credit aflate în dificultate, iar în situaţia 
băncilor intrate în faliment poate 
desfăşura activitatea de lichidator, 
calitate pe care a îndeplinito până 
în prezent în cazul a două bănci. De 
asemenea, FGDB este unic lichidator 
al instituţiilor de credit aflate în altă 
situaţie decât cea a intrării în faliment.

• Gestionarea resurselor – FGDB 
administrează, în prezent, două fonduri, 
respectiv fondul destinat garantării 
depozitelor din care se efectuează 
plăţile de compensaţii şi se finanţează 
trans ferul depozitelor garantate şi fon
dul de restructurare bancară din care 
sunt finanţate măsurile de sta bi lizare 
bancară şi sunt despăgubite per soa
nele prejudiciate prin măsurile luate în 
cursul administrării speciale. Politica 
de plasamente urmăreşte în de osebi 
siguranţa şi lichiditatea aces to ra, iar 
în subsidiar randamentul pla sa men
telor. Principalul scop este con so li da
rea continuă a capacităţii de fi nan ţare 
a FGDB în vederea acoperirii fără di
fi cul tate a costurilor aferente po ten ţi
a lelor sale intervenţii, atât de plată a 
com pensaţiilor, cât şi de sus ţi ne re a 
mă su rilor de stabilizare.

Sediul FGDB
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• Verificarea la instituțiile de credit  
reprezintă una dintre activitățile prin 
care se asigură condițiile ne ce sare 
pentru încadrarea corectă a de po nen
ților și a depozitelor din punct de ve
de re al garantării acestora de către 
FGDB, aspect esențial atât pentru co
rec titudinea plăților de compensații, 
cât și pentru o finanțare adecvată a 
fon dului destinat garantării depozitelor 
și a fondului de restructurare bancară. 
În plus, se urmărește să fie îndeplinite 
toate cerințele unei informări prompte, 
exacte și complete a deponenților cu 
privire la garantarea sumelor deținute la 
instituțiile de credit. Potrivit prevederilor 
legale, FGDB verifică anual la instituțiile 
de credit participante conformitatea 
încadrării depozitelor din punct de 
vedere al garantării acestora, precum 
și respectarea prevederilor legale cu 
privire la informarea deponenților de 
către instituțiile de credit.

O condiţie necesară pentru eficientizarea 
activităţii FGDB o reprezintă promovarea per
sonalului competent şi alocarea optimă a aces
tuia în diferite posturi de execuţie şi/sau con
ducere în funcţie de aptitudinile şi performanţele 
fiecărui salariat.

Pentru personalul FGDB, protecţia de po
nenţilor şi asigurarea stabilităţii financiare con
stituie priorităţi în îndeplinirea cu rigurozitate 
a atribuţiilor de serviciu. Salariaţii FGDB îşi 
desfăşoară activitatea urmărind cele mai înal
te standarde de integritate, competenţă pro fe
sională, responsabilitate şi corectitudine.

Salariaţii FGDB au fost selectaţi pe baza 
unor criterii stricte de profesionalism din rândul 
persoanelor cu o bună pregătire şi experienţă 
în domeniu, 35 din totalul de 37 de salariaţi ai 
FGDB la 31 decembrie 2012 având studii su
perioare, din care 8 cu titlul ştiinţific de doctor 
în economie sau drept.

Având în vedere faptul că FGDB este o 
instituţie în plină dezvoltare datorită noii viziuni 
internaţionale asupra schemelor de garantare a 
depozitelor, se remarcă faptul că 45% din per
sonalul propriu se situează în grupa de vârstă 20 
 40 ani, format în mediul economiei de piaţă.

În anul 2012, 35% din salariaţi au parti
ci pat la cursuri de formare profesională, ceea 
ce a condus la îmbunătăţirea competenţei 
personalului şi la eficientizarea acestuia în di
verse activităţi operaţionale. Perioada medie 
de formare profesională a atins 25,3 zile pe 
salariat în anul 2012.

Distribuţia personalului 
pe grupe de vârstă

40-50 ani

27%

30-40 ani

32%
20-30 ani

13%

peste 60 ani

14%

50-60 ani

14%
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ADMINISTRAREA şI CONDUCEREA fgDB
Toate activităţile FGDB sunt subsumate celor mai bune interese ale deponenţilor, urmărindu-se 
menţinerea unei instituţii cât mai solide şi credibile. Se acordă astfel o atenţie susţinută tuturor evoluţiilor 
ce privesc instituţiile de credit din România, dar şi acelor circumstanţe externe care ar putea avea un 
impact nefavorabil pe piaţa locală.

În concordanţă cu principiile şi standardele 
pentru asigurarea unei bune guvernanţe, admi
nis trarea şi conducerea FGDB se realizează 
după modelul sistemului dualist, pe două niveluri: 
(i) Consiliul de administraţie al FGDB şi (ii) condu
ce rea executivă, asigurată de directorul FGDB, 
doi directori adjuncţi şi un director financiar.

În acest sens, FGDB este răspunzător atât 
faţă de autorităţile din România reprezentate 
de Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice şi 
Ministerul Justiţiei, şi de autoritatea de regle
mentare şi supraveghere a instituţiilor de cre dit, 
respectiv Banca Naţională a României, cât şi 
faţă de reprezentanţii comunităţii bancare, prin 
Asociaţia Română a Băncilor.

Pe lângă auditul intern, modul în care 
este administrat şi condus FGDB este supus 
unui control anual din partea unui auditor inde
pendent din rândul primelor societăţi cu re cu
noaş tere internaţională, ceea ce furnizează o 
imagine fidelă a tuturor aspectelor semnifica
tive ale poziţiei financiare reale a FGDB.

Prin aceasta, deponenţilor le este oferit un 
plus de transparenţă şi siguranţă în capacitatea 
financiară a FGDB de aşi îndeplini obligaţiile de 
plată în eventualitatea indisponibilizării depozite
lor la o instituţie de credit, dar şi de a interveni 
pentru implementarea măsurilor de stabilizare.

În anul 2012, în contextul noilor dispoziţii 
legale în domeniul stabilizării şi restructurării 
ins tituţiilor de credit, în cadrul acordurilor cu 
ins tituţiile financiare internaţionale au fost 
inclu se unele măsuri care revin FGDB pentru 

implementarea noului cadru procedural, organi
za toric şi operaţional care să permită aplicarea 
corespunzătoare a acestora.

Consiliul de administraţie a avut un rol 
impor tant în stabilirea politicilor pentru imple
mentarea măsurilor în conformitate cu cerinţele 
şi recomandările reprezentanţilor instituţiilor 
finan ciare internaţionale. De asemenea, mem
brii Consiliului de administraţie au analizat sta
diul îndeplinirii de către FGDB a măsurilor care 
revin acestuia potrivit acordurilor cu instituţiile 
financiare internaţionale.

Hotărârile adoptate în şedinţele Consiliului 
de administraţie al FGDB pe parcursul anului 
2012 au vizat aprobarea/avizarea şi/sau revi zu
i rea strategiilor şi politicilor FGDB în domenii pre
cum asigurarea şi gestionarea resurselor nece
sa re pentru îndeplinirea obligaţiilor care revin 
FGDB pentru garantarea depozitelor şi plata 
compensaţiilor, respectiv pentru finanţarea mă
su rilor de stabilizare, reglementarea diferitelor ac
ti vităţi ale FGDB, administrarea riscurilor speci
fice, implementarea măsurilor de stabilizare şi 
res tructurare la instituţii de credit, realizarea con
trolului intern, derularea procesului de lichidare.

De asemenea, au fost analizate şi avizate/
aprobate noi reglementări interne şi/sau mo di
ficări la reglementările existente, precum şi o 
serie de documente relevante cu periodicitate 
anuală, cum ar fi raportul de activitate, situaţiile 
financiare, bugetul de venituri şi cheltuieli, con
tractul colectiv de muncă, propunerile de sta
bilire a instituţiilor de credit mandatate să efec
tueze plata compensaţiilor etc.
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2. MeDiul De aCTiViTaTe 
În 2012

MEDIUL INTERNAŢIONAL DE REgLEMENTARE 
A ACTIvITăŢILOR SChEMELOR DE gARANTARE 
a DePoZiTelor
Anul 2012 a marcat o nouă extindere a recunoaşterii importanţei schemelor de garantare a 
depozitelor în calitate de piloni ai asigurării stabilităţii financiare.

În acest sens, la nivelul autorităţilor inter
na ţionale cu competenţe în domeniu au fost 
pro movate mai multe proiecte ce presupun 
intervenţia schemelor de garantare a depo zi
telor nu numai în calitate de instituţii ce plătesc 
compensaţii deponenţilor garantaţi, ci şi ca 
insti tuţii implicate în soluţionarea situaţiilor 
instituţiilor de credit cu probleme.

De asemenea, în cadrul Uniunii Europene 
au fost derulate o serie de proiecte de regle
men tări ce vizează asigurarea unui sector 
finan ciar sănătos şi sigur, a unor pieţe eficiente 
şi rezistente la şocuri şi, nu în ultimul rând, asi
gu rarea unei protecţii adecvate a publicului.

Directiva UE privind redresarea şi 
restructurarea instituţiilor de credit şi 
societăţilor de investiţii cu probleme

În luna iunie 2012, Comisia Europeană a 
făcut public proiectul directivei pentru redre
sa rea şi restructurarea instituţiilor de credit 
şi societăţilor de investiţii cu probleme7, prin 
aceasta finalizânduse foaia de parcurs în do
me niul reformelor financiare iniţiate în 2009.

Propunerile sunt în conformitate cu op ţi u
ni le politice de soluţionare a problemelor create 
de disfuncţionalităţile pieţei cu resurse şi mijloace 
proprii pieţei şi nu prin recurgerea la noi taxe sau 
îm pru muturi publice adresate contribuabililor.

7 Iniţiativa Comisiei 
Europene urmează mai 
multor demersuri în acest 
domeniu care au avut loc în 
perioada ultimilor ani pe plan 
internaţional. Printre ultimele 
dintre acestea se numără 
publicarea de către Consiliul 
pentru Stabilitate Financiară 
(FSB), la sfârşitul lunii 
ianuarie 2013, a proiectului 
metodologiei de evaluare 
a modului în care sunt 
implementate Elementele 
esenţiale ale regimurilor 
eficiente de restructurare 
a instituţiilor financiare-
problemă. Acestea se referă 
la instituţiile financiare de 
importanţă sistemică şi au 
fost publicate de FSB în 
luna noiembrie 2011, fiind 
avizate de liderii G20. De 
asemenea, FSB analizează 
în prezent opiniile primite din 
partea celor interesaţi faţă 
de propunerile de orientări 
pe care lea elaborat 
cu privire la planurile de 
redresare şi restructurare în 
cazul instituţiilor financiare 
de importanţă sistemică. 
Proiectul directivei UE este în 
linie cu elementele esen ţiale 
ale regimurilor de restructurare 
publicate de FSB.
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Cadrul promovat are în vedere măsurile 
de pregătire şi prevenire, intervenţia timpurie 
a autorităţilor de supraveghere, precum şi in
stru mentele şi competenţele de soluţionare a 
si tu a ţiilor instituţiilor neviabile.

Potrivit proiectului menţionat, se preve
de posibilitatea ca schemele de garantare a 
depozitelor să fie implicate ca autorităţi de 
restructurare şi/sau ca surse de finanţare a 
măsurilor de restructurare.

În scopul asigurării continuităţii accesului 
deponenţilor la fonduri, schemele de garantare 
a depozitelor vor furniza o sumă echivalentă 
cu pierderile pe care lear fi suportat dacă 
instituţiile cu probleme ar fi intrat în insolvenţă 
în loc să fie supuse restructurării, urmând ca 
celelalte necesităţi de finanţare să fie asigurate 
din fondul de restructurare.

Pe de altă parte, există posibilitatea ca, 
în scopul implementării instrumentelor de re
struc turare de către autoritatea competentă, 
statele membre să considere schemele de 
garantare a depozitelor ca mecanisme de 
finanţare şi să renunţe la crearea de mecanis
me de finanţare distincte. În cazul în care sche
mele de garantare a depozitelor şi autorita
tea de restructurare sunt separate, se pune 
pro blema existenţei unor prevederi clare pri
vind transparenţa şi responsabilităţile utilizării 
fondu rilor necesare pentru aplicarea măsurilor 
de restructurare.

Aranjamentele de finanţare ar putea fi 
utili zate de autoritatea de restructurare pentru: 

• garantarea activelor sau pasivelor 
instituţiei supuse restructurării, 
subsidiarelor sale, ale unei băncipunte 
sau ale unui vehicul de gestionare a 
activelor; 

• acordarea de împrumuturi către 
instituţia supusă restructurării, 
subsidiarele sale, o bancăpunte sau 
un vehicul de gestionare a activelor; 

• achiziţia de active ale instituţiei supuse 
restructurării; 

• participarea la bancapunte; 

• orice combinaţie a acţiunilor 
menţionate la punctele anterioare.

Directiva UE privind schemele 
de garantare a depozitelor

Având în vedere implicarea scheme
lor de garantare a depozitelor în soluţionarea 
situaţiilor băncilor în dificultate şi gestiona
rea crizelor finan ciare, proiectul directivei pri
vind schemele de garantare a depozitelor8 a in
trat în 2012 întro perioadă de relativă stagnare 
întrucât finali zarea acestuia este direct legată 
de proiectul directivei privind redresarea şi re
struc turarea instituţiilor de credit cu probleme. 
Sa convenit astfel ca propunerile referitoare la 
cele două directive să fie dezbătute şi adop
tate în paralel, termenul prevăzut de Consiliul 
European fiind iunie 2013.

Principiile fundamentale pentru sisteme 
eficiente de garantare a depozitelor

Orientările internaţionale din dome
niul garantării depozitelor  Principiile funda-
mentale pentru sisteme eficiente de garan-
tare a depozitelor, elaborate de Comitetul de 
la Basel pentru Supraveghere Bancară (BCBS) 
şi Asociaţia Internaţională a Asigurătorilor de 
Depozite (IADI)9, au fost utilizate în cazul mai 
multor ţări care au făcut obiectul Programului 
de Evaluare a Sectorului Financiar (FSAP) deru
lat de Fondul Monetar Internaţional şi Banca 
Mondială, fiind incluse oficial de cele două 

8 Publicat de către Comisia 
Europeană în iulie 2010.

9 FGDB este membru al IADI 
din anul 2005.
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instituţii financiare internaţionale în evaluările 
realizate. Astfel, schemele de garantare a depo
zi telor sunt supuse evaluărilor alături de cele
lalte autorităţi de reglementare şi supraveghe
re din domeniul financiar, ceea ce serveşte la 
identificarea direcţiilor de îmbunătăţire a pro
priilor activităţi, contribuind astfel la întărirea 
stabilităţii financiare.

Pe de altă parte, Consiliul pentru Sta bi
li  tate Financiară (FSB) a publicat, la începutul 
anului 2012, un raport cuprinzând rezultate
le analizei inter pares referitoare la schemele 
de garantare a depozitelor din ţările membrilor 
FSB folosind ca reper Principiile fundamentale. 
Una dintre recomandările raportului se referă la 
actualizarea orientărilor existente în domeniul 
garantării depozitelor, precum şi la elaborarea 
de îndrumări suplimentare care să acopere as
pecte ale Principiilor fundamentale ce necesită 
o mai mare detaliere, cum ar fi:

• stabilirea de repere pentru 
monitorizarea adecvării nivelurilor 
plafoanelor de garantare;

• identificarea celor mai bune metode 
şi practici de diminuare a hazardului 
moral;

• asigurarea coordonării eficiente între 
schemele de garantare a depozitelor 
care funcţionează în aceeaşi jurisdicţie;

• realizarea de analize ale scenariilor 
şi simulări regulate pentru evaluarea 
capacităţii efectuării prompte a plăţilor 
de compensaţii;

• analiza fezabilităţii şi oportunităţii 
extinderii utilizării finanţării exante;

• dezvoltarea de mecanisme de 
monitorizare periodică a gradului 
de informare a publicului în ceea ce 
priveşte schemele de garantare a 
depozitelor.

Procesul de revizuire a Principiilor funda-
mentale, care se va întinde pe o perioadă de 
doi ani, va începe cu o analiză pe care o va 
realiza IADI şi care va cuprinde propuneri de 
îndrumări actualizate şi concluzii ale evalua
torilor şi ale celor implicaţi în programele de 
pregătire referitoare la Metodologia de evaluare 
a conformităţii schemelor de garantare a de-
pozitelor cu Principiile fundamentale. În cola
bo rare cu Forumul European al Asigurătorilor 
de Depozite (EFDI), IADI va dezvolta un nou 
set de principii, care vor fi înaintate către 
BCBS. În acest proces, vor fi implicate pe par
curs şi Fondul Monetar Internaţional, Banca 
Mondială, Comisia Europeană şi Consiliul pen
tru Stabilitate Financiară.

Conferința anuală a EFDI “Schemele de garantare a depozitelor 
și managementul crizelor”, Geneva, Elveția
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MeDiul inTern De reGleMenTare
La începutul anului 2012 a fost adoptat actul normativ iniţiat în anul precedent în vederea 
amendării legislaţiei bancare şi a FGDB în scopul introducerii măsurilor de stabilizare ca 
instrumente la dispoziţia autorităţii de supraveghere pentru soluţionarea situaţiilor în care există 
ameninţări la adresa stabilităţii financiare.

Această modificare a avut loc în conformi
ta te cu angajamentele asumate de România 
în contextul Aranjamentului standby înche
iat cu FMI, prin Scrisoarea de intenţie din luna 
septem brie 2011.

Prin noile prevederi, România intră în gru
pul statelor membre ale Uniunii Europene care 
au devansat adoptarea directivei privind re
dresarea şi restructurarea instituţiilor cu pro
ble me, introducând deja unele din instrumen
tele reglementate de către aceasta. Pe cale 
de consecinţă, şi FGDB se înscrie în catego
ria schemelorpilot pentru noile direcţii de dez
voltare conturate la nivelul Uniunii Europene cu 
privire la gestiunea crizelor financiarbancare.

Astfel, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 
1/2012 pentru modificarea şi completarea unor 
acte normative din domeniul instituţiilor de cre
dit, măsurile de stabilizare ce pot fi adop ta te de 
Banca Naţională a României sunt ur  mă toarele:

• transferul total sau parţial de active şi 
pasive ale unei instituţii de credit către 
una sau mai multe instituţii eligibile;

• implicarea FGDB în calitate de ad
mi nistrator delegat şi, după caz, de 
ac ţionar la o instituţie de credit aflată 
în dificultate, dacă anterior sa dispus 
măsura suspendării drepturilor de vot 
în privinţa acţionariatului care deţine 
controlul asupra instituţiei de credit 
respective;

• transferul de active şi pasive de la o 
instituţie de credit către o bancăpunte 
care se constituie în acest scop.

Ordonanţa Guvernului nr. 1/2012, prin mo
dificările pe care le introduce, atribuie noi com
petenţe şi responsabilităţi FGDB, acesta putând:

• să deţină calitatea de administrator 
delegat şi, după caz, acţionar la o 
instituţie de credit supusă unei măsuri 
de stabilizare dispuse de Banca 
Naţională a României;

• să fie acţionar unic şi să exercite 
atribuţiile consiliului de supraveghere 
al băncilorpunte10.

Finanţarea măsurilor de stabilizare este 
asigurată de FGDB din resursele fondului pen
tru restructurare bancară. În situaţia epuizării 
resurselor fondului de restructurare bancară, pot 
fi utilizate restul resurselor schemei de garantare 
a depozitelor, însă numai cu condiţia menţinerii 
permanente a unui prag minim de 0,5% din 
valoarea totală a depozitelor garantate.

În cazul în care resursele FGDB nu acoperă 
finanţarea necesară implementării măsurilor de 
stabilizare, diferenţa urmează a se asigura prin 
împrumuturi acordate FGDB de către Guvern, 
prin Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 
cel mult cinci zile lucrătoare de la solicitare.10 În sistem dualist de 

administrare, membrii 
directoratului bănciipunte 
fiind desemnaţi de Banca 
Naţională a României.
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Ca amendament separat de cele cores
punzătoare îndeplinirii condiţionalităţilor din 
Acordul standby cu FMI, a fost instituită 
obligaţia instituţiilor de credit de a informa ex
pres deponenţii ale căror depozite garantate 
ar urma să depăşească, prin cumulare, nivelul 
plafonului de garantare în situaţia fuziunii unor 
instituţii de credit şi, respectiv, a implementării 
unor măsuri aprobate de Banca Naţională a 
României ce implică transfer de depozite ori 
ca urmare a vânzării unei băncipunte.

Având în vedere necesitatea actualizării 
reglementărilor FGDB, în luna septembrie 
2012 a fost adoptat Regulamentul nr. 1/2012 
privind plata contribuţiilor şi cotizaţiilor de 
către instituţiile de credit, precum şi verifi
carea acestora de către Fondul de garantare 
a depozitelor în sistemul bancar. Prin acest 
regulament au fost modificate şi prevederi 

referitoare la raportările instituţiilor de credit, 
ca elemente de noutate introduse fiind rapor
tarea categoriei deponentului – rezident sau 
nerezident, precum şi scurtarea termenului de 
raportare a situaţiei trimestriale a depozite
lor de la 15 la 7 zile. De asemenea, sa redus 
numărul raportărilor prin eliminarea obligaţiei 
instituţiilor de credit de a transmite, la terme
nul intermediar din 15 martie, declaraţia pri
vind plata contribuţiei anuale.

În cadrul FGDB se manifestă o preocu
pare permanentă de completare şi îmbunătăţire 
a reglementărilor în baza cărora îşi desfăşoară 
activitatea. Anul 2012 a fost marcat şi de con
tinuarea demersurilor de completare a cadru
lui de reglementări interne care să permită 
FGDB să îşi îndeplinească atribuţiile în situaţia 
implementării unor măsuri de restructurare şi 
stabilizare la instituţiile de credit.

EvOLUŢII ALE SECTORULUI BANCAR DIN 
UNIUNEA EUROPEANă şI DIN ROMâNIA

Evoluţii în Uniunea Europeană

Anul 2012 a consemnat o prelungire a crizei financiare şi economice din Uniunea Europeană.

Tensiunile de pe pieţele financiare şi în 
ceea ce priveşte datoriile suverane, proce
sul de dezintermediere financiară, măsurile 
luate pentru consolidarea finanţelor pu blice 
în condiţiile menţinerii unei rate ridicate a 
şomajului şi unui nivel redus al încrederii, pre
cum şi încetinirea creşterii exporturilor au con
s tituit obstacole în calea creşterii economice.

Pe ansamblul statelor membre, în 2012 
sa înregistrat o scădere a PIBului cu 0,3%, 

în timp ce pentru zona euro declinul a fost 
de 0,6%.

Pe parcursul anului, la nivelul Uniunii 
Europene a fost continuat procesul de imple
mentare a unor noi reforme şi măsuri de con
s olidare a stabilităţii financiare şi de stimu
lare a creşterii economice şi a ocupării forţei 
de muncă, urmărinduse astfel restabilirea în
crederii şi redresarea economică şi financiară 
sustenabilă.
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Grecia, Irlanda şi Portugalia au beneficiat 
în continuare de asistenţă financiară, iar Cipru 
şi Spania au solicitat sprijin, în cazul ultimei ţări 
menţionate acesta fiind direcţionat către secto
rul financiar în cadrul unui program de recapi
talizare bancară.

În octombrie 2012, a devenit operaţional 
Mecanismul European de Stabilitate (MES), 
destinat sprijinirii statelor din zona euro cu 
dificultăţi în accesarea finanţărilor. În luna de
cembrie 2012, MES a emis obligaţiuni pentru 
recapitalizarea sectorului bancar spaniol.

Una dintre cele mai importante acţiuni 
din 2012 a reprezentato adoptarea de către 
Consiliul European, în luna decembrie, a unei 
foi de parcurs pentru finalizarea uniunii eco
nomice şi monetare. Aceasta a fost precedată 
de o serie de alte acţiuni întreprinse la nivelul 

Comisiei Europene, printre care foaia de par
curs către o uniune bancară, ca parte a unei vi
ziuni pe termen lung, însoţită de două iniţiative 
legislative, prima dintre acestea referitoare la 
ins tituirea unui mecanism de supraveghere 
unic (MSU) şi atribuirea unor sarcini specifice 
Băncii Centrale Europene (BCE) legate de poli
ticile de supraveghere prudenţială a instituţiilor 
de cre dit, iar cea dea doua conţinând amen
damente în legătură cu alinierea reglementării 
privind Autoritatea Bancară Europeană (ABE) la 
noul cadru de supraveghere bancară.

Una dintre principalele atribuţii ale ABE o 
reprezintă promovarea protecţiei deponenţilor, 
considerată un obiectiv prioritar, printro abor
dare consecventă în domeniul garantării depo
zitelor în vederea asigurării unor condiţii egale 
de concurenţă şi a unui tratament echitabil al 
deponenţilor din toate statele membre.

În limita competenţelor sale, ABE urmă
reş te aplicarea directivei comunitare pri vind 
schemele de garantare a depozitelor, în spe
cial sub aspectul asigurării finanţării cores pun
ză toare a acestora şi a unei protecţii ridicate a 
tu turor deponenţilor din Uniunea Europeană, 
contribuind la consolidarea şi convergenţa sis
temului european al schemelor de garantare a 
depozitelor.

De asemenea, în domeniul soluţionării 
si tua ţiilor de criză, ABE are competenţa de 
a contribui la elaborarea metodelor pentru 
restructura rea instituţiilor financiare falimenta
re, în special a celor care pot prezenta risc sis
temic, prin mo da lităţi care să evite contami
narea şi care să permită lichidarea acestora în 
mod ordonat şi rapid.

Principalul obiectiv al ABE pentru peri
oada următoare îl constituie elaborarea cadru
lui unic de reglementare pentru sistemul bancar 
din Uniunea Europeană.

Reuniunea anuală a Comitetului Regional IADI pentru Europa, 
Cesky Krumlov, Republica Cehă
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Potrivit ultimei evaluări a riscului realizată 
de ABE pentru 57 de bănci europene, a reieşit 
că sectorul bancar din Uniunea Europeană se 
menţine fragil, instituţiile de credit fiind con
fruntate în continuare cu o serie de provocări, 
inclusiv cea privind noile reglementări cărora 
vor trebui să se alinieze.

În cadrul MSU, BCE va deveni răs pun
ză toa re de supravegherea tuturor băncilor din 
uniunea bancară, cărora li se va aplica cadrul 
de re gle mentare unic. Se preconizează ca 
toate băncile din zona euro să facă obiectul 
MSU până la 1 ianuarie 2014.

Mecanismul de supraveghere unic ur
mea ză să fie completat cu mecanisme co
mune de ges tionare a crizelor şi soluţionare a 
situaţiilor ins tituţiilor de creditproblemă, pre
cum şi de garantare a depozitelor.

Ca paşi esenţiali pentru armonizarea în
trun grad înalt a legislaţiilor statelor mem
bre, în foaia de parcurs adoptată de Consiliul 
European la sfârşitul anului 2012 se pre
vede ca până la jumătatea anului 2013 să 
se ajungă la un acord privind propunerile 
Comisiei Europene referitoare atât la directiva 
ce guvernează schemele de garantare a de
pozitelor, cât şi la cea privind redresarea şi re
structurarea instituţiilor de credit cu probleme.

De asemenea, în 2013 Comisia Europeană 
va prezenta o propunere privind un mecanism 
de restructurare unic astfel încât orice bancă 
dintrun stat membru participant la MSU să 
poată face obiectul aplicării instrumentelor 
adecvate de restructurare.

Evoluţii în România

Menţinerea unui context economico-financiar precar a generat şi în anul 2012 o serie de 
dificultăţi pentru sistemul bancar din România, iar o serie de măsuri s-au concentrat pe 
revenirea la o dezvoltare sustenabilă a activităţii bancare.

În ciuda evoluţiilor nefavorabile din mediul 
economicofinanciar local şi internaţional, sis
temul bancar din România a rămas stabil şi în 
anul 2012, nemanifestânduse probleme care 
să pericliteze viabilitatea băncilor locale.

În condiţiile în care pe pieţele bancare eu
ropene sau produs o serie de consolidări ale 
instituţiilor de credit, cu tranzacţii notabile înre
gistrate cu precădere în ţările cel mai grav afec
tate de criza datoriilor suverane sau cu pro
bleme în sistemul financiar, şi în sectorul bancar 
din România sau reflectat câteva dintre aces
te mişcări în rândul subsidiarelor instituţiilor de 
credit străine.

După o perioadă de cinci ani fără nicio fu
zi une în sectorul bancar din România, în anul 
2012 sa produs o astfel de tranzacţie între 
două bănci locale deţinute de acelaşi grup ban
car – Intesa Sanpaolo din Italia. Astfel, la înce
pu tul lunii octombrie 2012 Banca Comercială 
Intesa Sanpaolo România S.A. a fuzionat prin 
absorbţie cu Banca C.R. Firenze România S.A. 
– banca absorbită.

Şi în rândul băncilor din România cu capi
tal majoritar elen au avut loc schimbări ale 
acţionariatului determinate de criza datoriilor su
verane şi de climatul financiar dificil din Grecia. 
În luna iulie 2012, Piraeus Bank din Grecia a pre
luat activele viabile ale ATE Bank Grecia, inclusiv 
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ATE Bank România, deţinând peste 93% din 
acţiunile acesteia din urmă. Se aşteaptă ca în 
2013 Piraeus Bank România să preia o parte din 
patrimoniul ATE Bank România, iar cealaltă par
te să fie vândută către un investitor.

Tot în vara anului 2012, a fost definiti
vat procesul de integrare a Emporiki Bank 
Romania în cadrul Grupului Crédit Agricole prin 
cumpărarea de către Crédit Agricole S.A. din 
Franţa a pachetului de acţiuni al subsidiarei 
Emporiki Bank din România, deţinută anterior 
de Crédit Agricole Group Grecia. În urma aces
tei tranzacţii, banca din România şia schim
bat denumirea în Crédit Agricole Bank România 
S.A. (din august 2012).

Începând cu aprilie 2012, noua denu
mire a băncii MKB Romexterra Bank S.A este 
Nextebank S.A. Deşi în aceeaşi lună, grupul 
BayernLB/MKB Bank, acţionarul majoritar al 
Nextebank S.A., a anunţat vânzarea participaţiei 

sale către fondul american PineBridge 
Investments, tranzacţia nu a fost finalizată 
potrivit termenului contractual, urmând să fie 
identificat un nou cumpărător.

O altă schimbare în planul sistemului 
bancar a fost provocată de structura acţi o
na ria tului Băncii Transilvania, care a devenit 
majo ri tar străin în urma tranzacţiilor de pe 
Bursa de Valori Bucureşti.

Sa ajuns astfel ca la finele anului 2012 
în România să îşi desfăşoare activitatea 40 de 
instituţii de credit care cumulau active nete 
de 365,6 miliarde lei, cu 3,3% peste valoarea 
de la 31 decembrie 2011, în termeni nominali. 
Ponderea activelor instituţiilor cu capital străin 
în valoarea totală a activelor sa majorat cu 6,8 
puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă a 
anului precedent, ajungând la 89,8% la 31 de
cembrie 2012.

Capitalul social/de dotare al instituţiilor 
de credit din România a înregistrat o creştere 
substanţială faţă de perioada anterioară, până 
la 24,8 miliarde lei la sfârşitul anului 2012 
(variaţie anuală nominală de +35,5%), în princi
pal ca urmare a implementării noilor standarde 
contabile de raportare IFRS.

Indicatorul de solvabilitate a rămas la o 
valoare ridicată şi pe parcursul anului 2012, la 
sfârşitul acestuia situânduse la 14,94%, sen
sibil peste nivelul minim reglementat de 8%, 
ceea ce indică relativa soliditate a sistemului 
bancar din punct de vedere al capitalizării. La 
menţinerea unui nivel înalt al adecvării capita
lului au contribuit atât măsurile de supraveghe
re şi majorările de capital operate de acţionarii 
instituţiilor de credit, cât şi ponderea în creştere 
a titlurilor de stat în portofoliile băncilor.

După o mărire în primul trimestru al anu lui 
2012 ca urmare a implementării noilor stan darde 

Conferinţa “România, încotro? Evaluări europene şi implicaţii asupra României”, 
Banca Naţională a României, Bucureşti
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contabile de raportare IFRS, efec tul de pâr ghie, 
calculat ca raport între fondurile proprii de ni vel 
1 şi totalul activelor la valoare medie, a avut o 
traiectorie descrescătoare în următoarele trei tri
mestre, până la 8,02% la finele lunii decembrie 
2012 (0,05 puncte pro cen tuale comparativ cu 
aceeaşi perioadă a anu lui precedent).

Lichiditatea a continuat să se situeze la 
niveluri superioare limitei minime reglementate 
de 1, la finele anului 2012 fiind de 1,42.

Calitatea portofoliilor de credite ale băn
ci lor din România sa deteriorat şi în cursul 
anului 2012, rata creditelor neperformante 
majorânduse cu circa 4 puncte procentuale, 
de la 14,33% la 31 decembrie 2011 la 18,24% 
la finele lunii decembrie 2012. Agravarea 
nivelului acestui indicator a fost mai accentuată 
decât în anul 2011, în principal din cauza tre
nă rii redresării economiei şi a faptului că un nu
măr ridicat de credite restructurate în perioa
dele anterioare au redevenit neperformante.

De asemenea, rata riscului de credit a cres
cut pe tot parcursul anului 2012, atingând 29,91% 
la 31 decembrie 2012 (+6,63 puncte procentuale 
faţă de nivelul de la sfârşitul anu lui 2011).

Pe fondul înrăutăţirii calităţii activelor şi 
al menţinerii ponderii importante a cheltuie
lilor cu provizioanele în total cheltuieli, indica
torii de profitabilitate au înregistrat noi scăderi, 
coborând la cele mai joase niveluri negative 
din ultimii ani, respectiv 0,64% pentru ROA şi 
5,92% pentru ROE.

În 2012, unul dintre obiectivele prioritare 
la constituit reducerea costurilor instituţiilor 
de credit şi eficientizarea activităţii acestora. 
Sa continuat astfel amplul proces de restruc
turare a instituţiilor de credit, închizânduse un 
număr de peste 300 de unităţi teritoriale şi fiind 
disponibilizaţi peste 4.000 de salariaţi.

În aceste condiţii, rata rentabilităţii activităţii 
de bază sa majorat la 170,31% la sfârşitul lu
nii decembrie 2012 (+22,78 puncte procentuale 
comparativ cu finele lunii decembrie 2011).

În ciuda unui grad relativ ridicat de de pen
denţă a instituţiilor de cre dit din România de 
marile grupuri bancare din Uniunea Europeană, 
procesul de dezintermediere a continuat să se 
desfăşoare în mod ordonat, finanţarea de către 
băncilemamă a subsidiarelor acestora din 
România înregis trând o reducere treptată. În 
acelaşi timp, având în vedere necesitatea găsirii 
unor noi surse de finanţare, între bănci sa 
menţinut o concurenţă intensă pentru atragerea 
de depozite, economisirea fiind stimulată astfel.

Cum aflu detalii despre
garantarea depozitelor?

Solicită
informații
ofițerului
bancar

Verifică toate
condițiile din
contractul
cu banca

Parcurge
afișul
FGDB expus
la bancă

10

Pagină din broșura de prezentare a activității 
de garantare a depozitelor
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În primul trimestru al anului 2012, Banca 
Naţională a României a continuat ciclul de re
ducere a ratei dobânzii de politică monetară, 
început în ultimele luni ale anului 2011, până 
la nivelul de 5,25%, menţinut apoi neschimbat 
dea lungul anului.

Pe parcursul anului sa urmărit gestiona
rea adecvată a lichidităţii din sistemul bancar, 
iar ratele rezervelor minime obligatorii aplica
bile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de 
credit au fost menţinute la nivelurile precedente.

Prin ajustarea corespunzătoare de către 
banca centrală a instrumentelor de care dis
pune sa urmărit realizarea pe termen mediu a 
stabilităţii financiare.

În prima parte a anului 2012 sa resimţit 
influenţa politicii monetare în evoluţia rate
lor dobânzilor la credite, iar în restul perioadei 
sau înregistrat fluctuaţii de la lună la lună, însă 
tendinţa generală a fost de reducere a nivelului 
ratelor dobânzilor.

Ratele medii ale dobânzilor la creditele 
noi în lei şi euro acordate de bănci au scăzut 
pe segmentul populaţiei în luna decembrie 
2012 faţă de aceeaşi perioadă a anului pre ce
dent, ajungând la 12,43% pentru creditele în 
lei, res pectiv 4,33% pentru cele în euro, aces
tea din urmă având o traiectorie descendentă 
pe parcursul anului 2012.

 În cazul societăţilor nefinanciare, doar 
pentru componenta în euro sau înregistrat re
duceri ale ratei medii a dobânzii (până la 4,62% 
în cazul creditelor noi în luna decembrie 2012), 
în timp ce pentru creditele noi în lei rata medie 
a dobânzii a crescut uşor până la 9,79%.

 Atât pe segmentul populaţiei, cât şi al 
societăţilor nefinanciare, pe parcursul anului 
2012 sau înregistrat scăderi ale ratelor medii 

ale dobânzilor la depozitele noi la termen, in
diferent de monedă.

În cazul populaţiei, rata medie a dobânzii la 
depozitele noi la termen în lei a scăzut în decem
brie 2012 faţă de perioada similară a anului ante
rior cu aproximativ un punct procentual, până la 
5,64%. Şi în cazul depozitelor în euro sa înregis
trat o uşoară diminuare, până la 3,39%.

În cazul depozitelor noi la termen în 
moneda naţională ale societăţilor nefinanci
are, rata medie a dobânzii a scăzut până la 
5,15% în decembrie 2012, iar pentru depo
zi tele în euro, rata medie a dobânzii aferente 
acestora a scăzut la 1,97%, cel mai redus ni
vel din anul 2012.

Creditele acordate populaţiei şi agenţilor 
economici au crescut modest, în termeni 
nominali, în timp ce variaţia reală a acesto
ra sa situat în teritoriul negativ. Pe segmen
tul populaţiei, valoarea creditelor acordate a 
înregistrat o stagnare relativă, situânduse la 
104,7 miliarde lei la 31 decembrie 2012 faţă 
de 104,5 miliarde lei la sfârşitul anului 2011. 
În cazul agenţilor economici, variaţia anuală 
nominală a creditelor a fost de 3,2%, aces
tea ajungând la nivelul de 120,8 miliarde lei 
la finele anului 2012. Creditele în moneda 
naţională au consemnat un avans mai rapid 
în detrimentul celor în valută. Aceste evoluţii 
au avut loc pe fondul introdu cerii unor condiţii 
mai restrictive de acordare a creditelor, inclusiv 
al adoptării unor reglementări vizând limitarea 
creditării în valută. Un alt factor de influenţă 
la constituit reducerea expunerilor băncilor cu 
capital străin.

 Raportul între creditele acordate şi depo
zi tele atrase pe total sistem bancar a fost de 
117,37% la sfârşitul anului 2012, în creştere cu 
0,72 puncte procentuale faţă de aceeaşi perioadă 
a anului precedent. Datorită majorării valorii 
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de po zitelor în valută concomitent cu contracţia 
cre di telor în valută, gradul de acoperire a credite
lor cu depozite în valută a crescut comparativ cu 
pe ri oada anterioară, fiind de 114,5% la sfârşitul 
anu lui 2012 faţă de 119,1% la finele anului 2011.

Pe ansamblul sistemului bancar din 
România, valoarea totală a depozitelor a avut 
o dinamică pozitivă (variaţie anuală nominală 
de +1,3%), chiar dacă evoluţiile trimestriale 
sau înscris în unele situaţii în teritoriul nega
tiv. Semnificativă este situaţia băncilor cu ca pi
tal majoritar elen, incertitudinile privind situaţia 
Greciei repercutânduse în dinamica depozite
lor la acestea. Astfel, băncile din România cu 
capital majoritar elen au consemnat scăderi ale 
valorii depozitelor în principal în primul trimes
tru al anului 2012, în celelalte trei trimestre înre
gistrânduse revirimente pentru majoritatea 
acestora. O analiză detaliată a evoluţiei de po
zi telor în anul 2012 este prezentată în cadrul 
capitolului 3 “Garantarea depozitelor”.

RELAŢII DE COOPERARE LA NIvEL NAŢIONAL
În calitate de instituţie membră a Comitetului 

Naţional pentru Stabilitate Financiară (CNSF), 
FGDB a fost prezent atât la şedinţele organi
zate la nivelul conducătorilor instituţiilor partici
pante, cât şi la reuniunile grupurilor de lucru din 
cadrul CNSF.

Printre subiectele dezbătute în cadrul 
CNSF sa numărat cel referitor la transpunerea în 
legislaţia naţională a Recomandării privind man-
datele macroprudenţiale naţionale, publicată de 
Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS), 
cu stabilirea etapelor de urmat în acest sens.

De asemenea, discuţiile sau axat pe 
măsurile luate la nivel naţional în vederea 
întăririi stabilităţii financiare, evidenţiinduse 
faptul că sectorul financiar românesc sa men
ţi nut stabil şi bine capitalizat, în ciuda contex
tului econo mic şi financiar dificil.

Şi în anul 2012, FGDB a avut relaţii 
strânse de colaborare cu reprezentanţii Băncii 
Naţionale a României şi cu cei ai comunităţii 
bancare din România, prin intermediul Aso
ci a ţiei Române a Băncilor, pe diferite pro
ble me legate atât de activitatea de garan
tare a depo zi telor, cât şi de noile atribuţii ale 

 www.fgdb.ro
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FGDB în sfera aplicării măsurilor de stabi
lizare bancară.

Banca Naţională a României a proce
dat la testarea instrumentului bancăpunte 
ca măsură de stabilizare bancară, rezultate
le simulării fiind folosite la dezvoltarea proce
durilor corespunzătoare în cazul implementării 
acestui instrument.

Totodată, în anul 2012 FGDB a partici
pat la un exerciţiu de simulare a unei crize ban
care, desfăşurat cu sprijinul Băncii Mondiale şi 
în cadrul căruia au fost implicate autorităţile din 
România cu responsabilităţi în domeniu.

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE
În anul 2012, activitatea internaţională sa 

centrat pe relaţiile cu schemele de garantare a 
depozitelor membre ale celor două asociaţii pro
fesionale internaţionale din domeniul garantării 
depozitelor – Forumul European al Asigurătorilor 
de Depozite (EFDI)11 şi Asociaţia Internaţională a 
Asigurătorilor de Depozite (IADI)12.

Astfel, FGDB a participat la adunările 
generale anuale ale EFDI şi IADI, la şedinţele 
Comitetului Regional IADI pentru Europa şi ale 
Comitetului EFDI pentru Uniunea Europeană, 
la expoziţia anuală internaţională a scheme
lor de garantare a depozitelor, la conferinţe 
şi semi na rii organizate de aceste orga nis
me în colaborare cu scheme de garantare a 
depozitelor.

În calitate de membru al Comitetului EFDI 
pentru Uniunea Europeană (EUC), FGDB a par
ticipat la formularea opiniei EUC faţă de proiec
tul directivei privind redresarea şi restructurarea 
instituţiilor de credit cu probleme.

În cursul anului 2012, în cadrul EUC a 
fost iniţiată dezbaterea referitoare la oportu
nitatea încheierii unui acord între scheme pri
vind procesarea plăţilor de compensaţii în 
caz ul instituţiilor de credit transfrontaliere, la 
discuţiile privind proiectul acordului parti ci
pând şi reprezentanţii FGDB. Acest acord vine 
în continuarea Memorandumului Multilateral de 
Înţelegere pri vind cooperarea între schemele de 
garantare a depozitelor din Uniunea Europeană13 

şi se doreşte a constitui cadrul general care va 

11 EFDI are în prezent 56 
membri, 11 asociați și 12 
observatori.

12 IADI are în prezent 68 
membri, 9 asociați și 12 
parteneri.

13 Numărul schemelor de 
garantare a depozitelor 
semnatare a ajuns în 
prezent la 18.

Conferința Academica BNR, Constanţa, 4 septembrie 2012
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sta la baza încheierii de acorduri bilaterale în
tre scheme pentru situaţiile în care schema 
din ţaragazdă ar acţiona în numele şi contul 
schemei din ţara de origine în procesul de plată 
a compensaţiilor pentru deponenţii sucursalelor 
unei bănci în dificultate din ţara de origine.

În acelaşi timp, FGDB a răspuns soli ci tă
ri lor individuale de informaţii venite din partea 
unor scheme de garantare a depozitelor pe dife
rite probleme specifice, inclusiv prin completa
rea de chestionare ample nece sare activităţii 
de cercetare desfăşurată în cadrul comitetelor 
şi grupurilor de lucru cons tituite la nivelul IADI, 
res pectiv EFDI. La rândul său, FGDB a apelat 
la sprijinul altor scheme de garantare a depozi
te lor pentru obţinerea de informaţii de interes 
pentru activitatea sa.

În anul 2012, FGDB a primit vizite ale re
pre zentanţilor Fondului Monetar Internaţional 
(FMI), Băncii Mondiale şi Comisiei Europene, 
relaţia cu aceste organisme internaţionale 
desfăşurânduse în contextul condiţionalităţilor 
şi evaluărilor din cadrul acordurilor încheiate 
cu România. Discuţiile sau axat pe evoluţia 
principalilor indicatori ai FGDB, dimensiunea 
resurselor sale şi gradul de acoperire a expu ne
rii, precum şi pe propunerile şi iniţiativele legis
lative referitoare la pregătirea FGDB pentru a 
face faţă situaţiilor de instabilitate de pe piaţa 
financiarbancară.

Adunarea generală anuală 2012 a IADI, Londra, Marea Britanie
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3. GaranTarea 
DePoZiTelor

EvOLUŢIA DEPOzITELOR îN ANUL 2012
La 31 decembrie 2012, valoarea totală a 

depozitelor la instituţiile de credit din România 
a fost de 314,9 miliarde lei, cu 1,3% peste 
valoarea de la sfârşitul anului 2011.

Sporul anual al valorii totale a depozite
lor a fost determinat, în principal, de avansul 
depozitelor garantate denominate în valută ale 
persoanelor fizice la instituţiile de credit par
ticipante la FGDB (variaţie anuală în termeni 
nominali de +15,6%, respectiv un spor de 6,3 
echivalent miliarde lei).

În accepţiunea legii de funcţionare a FGDB, 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, cât şi orice obligaţie  a instituţiei de credit evi den-
ţiată printr-un titlu de creanţă emis de aceasta, cu excepţia obligaţiunilor prevăzute la alin. (6) 
al art. 159 din Regulamentul nr. 15/2004 privind autorizarea şi funcţionarea societăţilor de 
administrare a investiţiilor, a organismelor de plasament colectiv şi a depozitarilor, aprobat prin 
Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 67/2004, cu modificările ulterioare.”

Valoarea depozitelor la instituţiile de credit 
participante la FGDB reprezenta, la sfârşitul anu
lui 2012, 91,9% din valoarea totală a depozitelor 
bancare respectiv 289,3 miliarde lei, în creştere 
cu 0,6% faţă de perioada similară a anului trecut, 
din care 115,2 miliarde lei revin segmentului 
populaţiei, iar restul persoanelor juridice.

Pe categorii de deponenţi, în anul 2012 de
pozitele persoanelor fizice şi ale celor juridice au 
avut evoluţii opuse, atât la nivelul întregului sis
tem bancar, cât şi la instituţiile de credit parti
cipante la FGDB. Depozitele populaţiei au con
semnat creşteri în fiecare trimestru al anului 2012 
pe ansamblul sistemului bancar (spor anual de 
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8,9 miliarde lei), în timp ce în cazul persoanelor 
juridice, dinamica a fost pozitivă în trimestrele doi 
și trei, cu un declin în primul și ultimul trimestru, 
astfel încât pe ansamblul anului 2012 sa înregis
trat o scădere cu 4,8 miliarde lei.

În cazul populaţiei sa manifestat în con
tinuare un comportament prudent de econo
misire, fiind evidentă preferinţa pentru depo
zite în detrimentul altor forme de economisire/ 
investire cu un grad mai înalt de risc.

La nivelul instituţiilor de credit partici
pante la FGDB, diferenţa dintre evoluţiile de
pozitelor persoanelor fizice şi ale celor juridice 
a fost şi mai pregnantă.

Valoarea depozitelor populaţiei a consem
nat o variaţie anuală de +8% în termeni nomi
nali, corespunzând unui spor de 8,6 miliarde lei, 
în timp ce depozitele persoanelor juridice au 

înregistrat o scădere cu 6,9 miliarde lei (3,8%) 
faţă de valoarea de la sfârşitul anului 2011.

Din punct de vedere al monedei de deno
mi nare, la nivelul anului 2012 sa evidenţiat 
preferinţa pentru economisirea în valută atât în 
cazul populaţiei, cât şi al persoanelor juridice.

Valoarea depozitelor în valută sa majo
rat cu echivalentul a 7,6 miliarde lei (variaţie 
anuală de +5,3%), în timp ce valoarea depo
zi telor în moneda naţională a scăzut cu 3,4 
miliarde lei la nivelul întregului sistem bancar 
(variaţie anuală de 2,1%).

La instituţiile de credit participante la 
FGDB, depozitele în lei au continuat să deţină 
ponderea majoritară (52% la 31 decembrie 
2012), deşi în scădere cu 1,8 puncte procen
tuale faţă de perioada similară a anului ante
rior. În perioada decembrie 2011  decembrie 
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2012, valoarea totală a depozitelor în mone
da naţională sa diminuat cu 2,8%, în timp ce 
valoarea totală a depozitelor denominate în 
valută a crescut cu 4,6%.

La 31 decembrie 2012, în sfera de garan
tare a FGDB intrau 51,5% din valoarea totală 
a depozitelor la instituţiile de credit partici
pante la FGDB, pondere superioară celei de la 
sfârşitul anului 2011 (48,8%), când predomina 
ponderea depozitelor excluse de la garantare14 

în valoarea totală a depozitelor la instituţiile de 
credit participante la FGDB.

În cursul anului, valoarea depozitelor ga
rantate de FGDB a crescut până la nivelul de 
148,9 miliarde lei, respectiv cu 6,1% peste 
valoarea consemnată la 31 decembrie 2011. În 
termeni reali, creşterea anuală a fost de 1,1%. 
Valoarea depozitelor negarantate a continuat să 

se diminueze cu un ritm accelerat faţă de anul 
2011, acestea totalizând, la sfârşitul anului 2012, 
140,4 miliarde lei, în scădere anuală cu 4,7%.

Numărul deponenţilor la instituţiile 
de credit participante la FGDB a fost de 
15.500.12115  la sfârşitul anului 2012, din care 
per soanele fizice reprezentau 93,8%. În sfera 
de garantare a FGDB intrau, la 31 decem
brie 2012, 99,7% din totalul deponenţilor la 
ins tituţiile de credit participante, respectiv 
15.448.237 persoane fizice şi juridice.

La 31 decembrie 2012, 99,1% din totalul 
deponenţilor la instituţiile de credit participante la 
FGDB erau persoane fizice şi juridice rezidente, 
aceştia deţinând 70,6% din valoa rea totală a de
pozitelor. Din punct de vedere al garantării depo
zi telor, persoanele rezidente deţineau 97% din va
loa rea depozitelor care intră sub acoperirea FGDB.

91,9% din valoarea depozitelor din întregul sistem
bancar revine instituţiilor participante la FGDB
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14 Majoritatea depozitelor 
negarantate sunt cele care 
aparţin entităţilor ce dispun 
de cunoştinţele şi experienţa 
necesare pentru evaluarea 
riscului de nerambursare a 
plasamentelor efectuate, în 
această categorie intrând 
instituţiile de credit, instituţiile 
financiare, societăţile de 
asigurări, organismele de 
plasament colectiv, fondurile 
de pensii, autorităţile publice 
centrale şi locale, companiile 
mari etc.

15 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. 

Evoluţia valorii depozitelor 
garantate în anul 2012, pe 
monede și titulari
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Datele la 31 decembrie 2012 relevă că 
suma aferentă compensaţiilor potenţiale maxi
me în cazul indisponibilizării depozitelor a atins 
nivelul de 123,3 miliarde lei, cu 8,5% peste nive
lul corespunzător perioadei similare a anului 

precedent. Majorarea sumei acoperite de FGDB 
sa datorat, în principal, avansului depozitelor ga
rantate denominate în valută ale persoanelor fi
zice de valori sub 100.000 euro, în echivalent lei 
(un spor anual de 5,7 echivalent miliarde lei).

La sfârşitul anului 2012, pentru plafonul de 100.000 euro, FGDB acoperea efectiv 82,7% din 
valoarea depozitelor garantate.

99,8% din numărul total al deponenţilor garantaţi la 31 decembrie 2012, persoane fizice şi 
juridice, erau acoperiţi integral, deţinând depozite cel mult egale cu plafonul de garantare.

La sfârşitul anului 2012, depozitele de valori inferioare plafonului de garantare reprezentau 
75,3% din valoarea totală a depozitelor garantate, fiind în creştere cu 10,1% faţă de anul 
precedent.

Depozitele garantate ale persoanelor fizice

La sfârşitul anului 2012, depozitele 
populaţiei la instituţiile de credit participante la 
FGDB au atins valoarea de 115,2 miliarde lei, 
cu 8% în plus faţă de perioada similară a anu
lui precedent (+2,9% în termeni reali), din care 

59,5% erau depozite în moneda naţională. 
96,8% din valoarea depozitelor persoane
lor fizice la instituţiile de credit participante la 
FGDB era deţinută de rezidenţi.
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Structura depozitelor garantate la 31 decembrie 2012 în raport cu plafonul 
de garantare de 100.000 euro  
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În sfera de garantare a FGDB intrau, la 
31 decembrie 2012, 99,8% din depozitele 
persoanelor fizice la instituţiile de credit par
ticipante la FGDB, respectiv 115 miliarde lei, 
precum şi aproape toţi deponenţii persoane fi
zice (99,9% din numărul total al deponenţilor 
persoane fizice la instituţiile de credit parti ci
pante la FGDB, respectiv 14.528.322 persoa
ne fizice).

Pe parcursul anului 2012, ritmul de 
creştere al valorii depozitelor garantate ale po
pu laţiei a fost de 7,9%.

Cea mai mare contribuţie la sporul valo
rii depozitelor garantate ale persoanelor fi
zice au avuto depozitele în valută de valori 
sub plafonul de garantare, la nivelul anului 
evidenţiinduse preferinţa populaţiei pentru 
eco nomisirea în valută.

Faţă de 31 decembrie 2011, depozitele 
ga rantate denominate în valută au avansat cu 
15,6% (+10,1% în termeni reali), în timp ce 
valoarea depozitelor în moneda naţională a 
consemnat o creştere mai modestă, cu 3,3% 
(scădere în termeni reali cu 1,6%).

La sfârşitul anului 2012, valoarea medie 
a unui depozit garantat al unei persoane fizice 
sa ridicat la 7,9 mii lei, cu o variaţie anuală 
de +9,2%.

În raport cu plafonul de garantare, la 
sfârşitul anului 2012, depozitele garantate 
de valori mai mici sau egale cu 100.000 euro 
reprezentau 85,8% din valoarea totală a depozi
telor garantate ale persoanelor fizice, respectiv 
98,7 miliarde lei aparţinând titularilor depozite
lor de valori inferioare plafonului de garantare.
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Suma maximă a compensaţiilor potenţiale aferente persoanelor fizice reprezenta, la 31 
decembrie 2012, 91,5% din valoarea totală a depozitelor garantate ale populaţiei, respectiv 
105,2 miliarde lei.

De asemenea, 99,9% din numărul total al deponenţilor garantaţi persoane fizice erau acoperiţi 
integral, deţinând, la 31 decembrie 2012, depozite cel mult egale cu plafonul de garantare.

Depozitele garantate ale persoanelor juridice

Valoarea depozitelor persoanelor juridi ce 
la instituţiile de credit participante la FGDB, la 
sfârşitul anului 2012, totaliza 174,1 miliarde lei, 
cu 3,8% sub valoarea de la 31 decembrie 2011, 
declin determinat, în principal, de evoluţia de

pozitelor denominate în moneda naţională 
(modificarea absolută la nivelul anului a depo
zi telor în lei a fost de 6,6 miliarde lei, faţă de 
0,2 echivalent miliarde lei, corespunzătoare 
depo zi telor în valută). Persoanele juridice rezi
dente deţineau peste jumătate din valoarea 
depozitelor la instituţiile de credit participante 
la FGDB (53,3%), deşi ca număr de persoane 
reprezentau aproape toţi deponenţii persoane 
juri dice (99,6%). La sfârşitul anului 2012, 

valoarea depozitelor nerezidenţilor la instituţiile 
de cre dit participante era de 81,3 miliarde lei, 
din care peste trei sferturi era reprezentată de 
depo zitele în valută.

Depozitele garantate ale persoanelor juri
dice16 însumau, la 31 decembrie 2012, 33,9 mili
arde lei, în creştere cu 0,4% faţă de perioada 
similară a anului trecut (4,3% în termeni reali).

Astfel, la 31 decembrie 2012, 19,5% din 
valoarea totală a depozitelor persoanelor juri
dice la instituţiile de credit participante la FGDB 
intra în sfera de acoperire a acestuia.

În termeni nominali, la nivelul anului 2012, 
depozitele garantate denominate în valută au 
avut o evoluţie opusă celei a depozitelor garan
tate denominate în lei (variaţie anuală de 3% 
a componentei în lei faţă de +10,1% a celei în 
valută). În termeni reali, valoarea depozitelor în lei 
sa diminuat cu 7,6%, în timp ce cea a depozi
telor în valută a crescut cu 4,9%. Cu toate aces
tea, depozitele garantate denominate în mone
da naţională şiau menţinut ponderea majoritară 
în totalul depozitelor garantate ale persoanelor 
juridice (71,7%), deşi în scădere cu 2,3 puncte 
procentuale faţă de sfârşitul anului 2011.

La 31 decembrie 2012, deponenţii 
garantaţi persoane juridice erau în număr de 
919.915 persoane, reprezentând 95,8% din 
numărul total al deponenţilor persoane juridi
ce la instituţiile de credit participante la FGDB.
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16 Prin intermediul situaţiei 
depozitelor garantate ale 
persoanelor juridice este 
prezentată o imagine 
apropiată de cea a 
depozitelor întreprinderilor 
mici şi mijlocii şi a altor 
categorii asimilate acestora, 
dat fiind faptul că acestea 
formează aproape în 
totalitate sfera deponenţilor 
garantaţi persoane juridice.
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98,8% din totalul deponenţilor garantaţi 
persoane juridice aveau depozite de valori mai 
mici sau egale cu plafonul de garantare la finele 
anului 2012, fiind  astfel acoperiţi integral. Cu 
toate acestea, în raport cu plafonul de garan
tare, valoarea cumulată a depozitelor cel mult 
egale cu acest nivel reprezenta 39,8% din 
valoarea totală a depozitelor garantate ale per
soanelor juridice.

La sfârşitul anului 2012, valoarea unui de
pozit mediu garantat al unei persoane juridice 
se ridica la 36,9 mii lei, în creştere cu 0,3% faţă 
de valoarea calculată la 31 decembrie 2011.

În cazul indisponibilizării depozitelor la instituţiile de credit participante la FGDB, valoarea maximă 
a compensaţiilor potenţiale aferente persoanelor juridice, la 31 decembrie 2012, reprezenta 
mai mult de jumătate din valoarea totală a depozitelor garantate ale acestora (53,7%), respectiv 
18,2 miliarde lei (variaţie anuală de +4%).

PROCESUL DE PLATă A COMPENSAŢIILOR
Şi în anul 2012, FGDB a continuat să 

acorde o atenţie deosebită asigurării tutu
ror condiţiilor necesare accesului prompt al 
deponenţilor garantaţi la resursele FGDB, prin 
intermediul instituţiilor de credit plătitoare, în 
cazul produ cerii evenimentului indisponibilizării 
depozitelor la o instituţie de credit participantă 
la FGDB.

Începând cu luna ianuarie 2012, a intrat în 
vigoare o nouă dispoziţie în legea de funcţionare 
a FGDB, potrivit căreia FGDB trebuie să pună 
la dispoziţia deponenţilor garantaţi sumele 
reprezentând compensaţiile cuvenite, prin inter
mediul instituţiilor de credit mandatate, în inte rio  rul 

unui interval de 20 de zile lucrătoare de la  data la 
care depozitele devin indisponibile17.

Aceasta a înlocuit fosta prevedere care 
stipu la că plata compensaţiilor trebuia să înceapă 
în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la 
data indisponibilizării depozitelor. 

Termenul maxim de 20 de zile lucrătoare 
în care deponenţii trebuie să fie despăgubiţi 
de către schemele de garantare a depozite
lor este obligatoriu în toate statele membre ale 
Uniunii Europene, principalul obiectiv urmărit fi
ind creşterea încrederii publicului în siguranţa 
recuperării sumelor plasate la instituţiile de credit. 

17 În condiţii excepţionale, 
acest termen ar putea fi 
prelungit cu maxim 10 zile 
lucrătoare.
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Verificare listă compensaţii
de plătit (48 ore) 

Anunțuri către deponenți
mass-media, site propriu, unități ale băncii la 
care s-au indisponibilizat depozitele, unități ale 
agentului/agenților de plată

Asigurare resurse suficiente pentru 
acoperirea plăților
tuturor compensațiilor

Act de identitate sau alte 
documente doveditoare

COMPENSAȚIA

Deponent garantat

Listă compensații de plătit

AGENTUL (AGENȚII) DE PLATĂ
începere plată compensații

Indisponibilizare
depozite la Banca X

Rețea teritorială 
extinsă, acces ușor 
al deponenților la 
ghișeele băncii

de unde pot ridica 
compensația

FGDB pune 
la dispoziția 

deponenților 
garantați 

sumele 
reprezentând 

compensațiile 
cuvenite

.............................................................................................................................................................................. Maxim - Ziua 20

Ziua 1

Ziua 0

Lista finală 
compensații

de plătit + Fonduri bănești
(minim 24 de ore

înainte de
începerea plăților)

PROCESUL DE PLATă 
A COMPENSAŢIILOR

Precondiţii îndeplinite deja de 
FGDB pentru rambursarea rapidă a 
depozitelor:

• Obiectiv permanent de 
îmbunătăţire a capacităţii 
de finanţare a FGDB şi de 
administrare adecvată a 
resurselor sale pe baza unei 
strategii bine definite

• Posibilitatea recurgerii la 
resurse împrumutate, inclusiv 
obligaţia Guvernului ca, în 
caz de necesitate, să acorde 
fondurile necesare plăţii 
compensaţiilor

• Selecţia anuală a agenţilor 
de plată (băncilor 
mandatate) în eventualitatea 
indisponibilizării depozitelor

• Obligaţia instituţiilor 
participante la FGDB de a 
avea sisteme informatice 
adecvate, care să permită 
generarea în orice moment a 
listei corecte a compensaţiilor

• Teste periodice privind 
desfăşurarea unui potenţial 
proces de plată 
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Pe parcursul anului 2012, în România nu s-au înregistrat probleme cu nicio instituţie de credit 
din sistem, situaţie în care nu a fost necesară intervenţia FGDB prin plata de compensaţii, ultima 
obligaţie a FGDB pentru astfel de plăţi pentru deponenţii băncilor în faliment expirând, conform 
legii, în luna ianuarie 2010.

PARTICIPAREA INSTITUŢIILOR DE CREDIT LA fgDB
Fiecare instituţie de credit din spaţiul Uniunii 

Europene are obligaţia să participe la o schemă 
de garantare a depozitelor. În cazul ţării noas
tre, toate instituţiile de credit autorizate de către 
Banca Naţională a României sunt participante la 
FGDB, inclusiv pentru depozitele atrase de su
cursalele acestora din străinătate. În acelaşi timp, 
sucursalele băncilor cu sediul în alte state mem
bre ale Uniunii Europene18 participă la schemele 
de garantare a depozitelor din ţările de origine.

În anul 2012, ca urmare a schimbărilor care 
au avut loc în sistemul bancar din România19, 
numărul instituţiilor de credit participante la 
FGDB a scăzut de la 33 la 32.

Toate modificările intervenite în ceea ce 
priveşte instituţiile de credit participante la FGDB 
au fost făcute cunoscute publicului prin comuni
cate publicate în Monitorul Oficial al României şi 
postate pe pagina de internet a FGDB.

La sfârşitul anului 2012, structura instituţiilor 
de credit participante la FGDB cuprindea 29 
de bănci, 2 bănci de economisire şi creditare 
în sistem colectiv pentru domeniul locativ şi o 
organizaţie cooperatistă de credit (casa centrală 
şi cooperativele de credit afiliate),  prezentate în 
Anexa 1.

Toate instituţiile de credit participante la 
FGDB contribuie anual la creşterea resurselor 
FGDB destinate garantării depozitelor, din care 
se efectuează plăţile de compensaţii în favoarea 
deponenţilor garantaţi în situaţia indisponibilizării 

depozitelor la o instituţie de credit, respectiv se 
finanţează, inclusiv prin emiterea de garanţii, 
operaţiunile ce implică transfer de depo zi
te garantate, precum şi măsurile de stabili zare, 
în condiţiile stabilite de lege.  De asemenea, 
instituţiile de credit participante la FGDB plătesc 
şi cotizaţii anuale la fondul de restructu rare 
bancară20, la a cărui destinaţie iniţială referi
toare la despăgubirea persoanelor prejudiciate 
prin măsurile dispuse şi implementate în cursul 
administrării speciale sa adăugat cea de fi nan
ţare a măsurilor de stabilizare dispuse de Banca 
Naţională a României. 

Pe parcursul anului 2012, FGDB a colaborat 
cu instituţiile de credit participante, primind de la 
acestea informaţii trimestriale despre depozitele 
din evidenţele acestora şi numărul deponenţilor, 
baza de calcul a contribuţiei anuale destinate 
garantării depozitelor, baza de calcul a cotizaţiei 
anuale la fondul de restructurare bancară, pre
cum şi diverse alte informaţii pe probleme punc
tuale. Totodată, FGDB a menţinut legături şi cu 
sucursalele din România ale instituţiilor de cre
dit cu sediul în alte state membre ale Uniunii 
Europene pe linia primirii raportărilor trimestriale 
ale evoluţiei depozitelor.

Potrivit cerinţelor legale, FGDB a desfăşurat 
şi în anul 2012 acţiuni de verificare cu privire la 
res  pectarea prevederilor legale privind atât calcu
lul şi plata contribuţiilor, respectiv cotizaţiilor, in
clusiv verificarea corectitudinii încadrării depozi
telor din punct de vedere al garantării acestora 
de către FGDB, cât şi informarea deponenţilor.

18 La 31 decembrie 2012, 
pe teritoriul României îşi 
desfăşurau activitatea 8 
sucursale ale instituţiilor 
de credit din alte state 
membre.

19 Aceste schimbări au 
fost prezentate în capitolul 
2, la secţiunea “Evoluții 
ale sectorului bancar din 
Uniunea Europeană şi din 
România”.

20 Fostul fond special pentru 
despăgubiri, transformat 
în fondul de restructurare 
bancară din ianuarie 2012.
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În comparaţie cu rezultatele din anii anteriori, când diferenţele de contribuţie constatate în 
cadrul verificării erau mai mari, în anul 2012 se observă o tendinţă accentuată de scădere a 
acestora.

După cum rezultă din verificarea efectuată 
de FGDB, gradul de eroare la încadrarea de
pozitelor (diferenţe constatate în plus şi în mi
nus faţă de valoarea totală a depozitelor rapor
tate), respectiv omisiunile de înregistrare a unor 
depozite garantate în baza de calcul raportată, 
a fost la nivelul anului 2012 de 0,27%.

Principala cauză care a condus la înregis
trarea de diferenţe de contribuţie/cotizaţie 
anuală o reprezintă încadrarea eronată de către 
instituţiile de credit a depozitelor unor persoa
ne juridice (în special întreprinderi mici şi mij
locii, intermediari în asigurări, case de ajutor 
reciproc) întruna din categoriile de depozite 
garantate/negarantate. 

Pentru deficienţele constatate în procesul 
verificării cu privire la încadrarea depozitelor, 
la declararea corectă a încadrării depozitelor 
şi la informarea deponenţilor, au fost stabi
lite măsuri de remediere a acestora, respectiv 
efectuarea regularizărilor în situaţia depozitelor 
şi luarea măsurilor necesare pentru însuşirea 
corespunzătoare a legislaţiei FGDB de către 
personalul implicat.

Concomitent cu verificarea bazelor de 
calcul aferente contribuţiei/cotizaţiei anuale, 
au fost verificate prin sondaj şi declaraţiile 
IMMurilor şi ale celorlalţi deponenţi prevăzuţi 
expres în lege cu privire la încadrarea depo
zi telor acestora. În acest sens, sa procedat 
la verificarea modului în care este organizată 
evidenţa, precum şi a existenţei şi a modului de 
completare a declaraţiilor, urmărinduse gradul 
de corectitudine al încadrării efectua te de 
instituţiile de credit. De asemenea, a fost avut 

în vedere şi modul de respectare a obligaţiei 
instituţiilor de credit de a informa în mod expres 
acei deponenţi care deţin depozite negarantate. 
Rezultatele verificărilor efectuate au evidenţiat 
o diminuare a deficienţelor identifi cate faţă de 
anii precedenţi.

În controalele realizate de FGDB sa 
acordat o atenţie deosebită şi modului în care 
instituţiile de credit respectă prevederile legale 
privind informarea deponenţilor despre garan
tarea depozitelor, informaţiile trebuind să fie 
afişate în toate unităţile teritoriale în locuri acce
si bile şi să fie uşor de înţeles.

 Prin angajarea FGDB şi a instituţiilor de 
credit participante întro relaţie strânsă de coo
pe rare se urmăreşte permanenta îmbunătăţire 
a modului de încadrare a depozitelor, precum 
şi a informării deponenţilor despre garantarea 
depozitelor.
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4. ManaGeMenTul 
risCurilor

Într-un context financiar dificil, marcat de incertitudini şi încercări de redefinire a modelelor 
de afaceri ale instituţiilor de credit participante, activitatea de management al riscurilor a 
evoluat pe două coordonate majore.

Pe de o parte, FGDB sa focalizat pe 
adapta rea infrastructurii interne care vizează 
administrarea resurselor, prin prisma noilor 
provocări pe care lea adus extinderea gamei 
de atribuţii confe ri te instituţiei. Pe de altă parte, 
a fost creat şi imple men tat un cadru eficient de 
control al riscurilor ope raţionale în activitatea 
de trezorerie.

Date fiind condiţiile dificile ale pieţei finan
ciarbancare interne şi internaţionale din anul 
2012, deciziile de plasament au necesitat o atenţie 
sporită în monitorizarea evoluţiilor cu potenţial ad
vers asu pra resurselor FGDB.

 Managementul activ al plasamentelor sa 
rea lizat prin ajustarea structurii plasamentelor şi 

limi telor de expunere pe instituţii de credit şi ti puri 
de plasamente ori de câte ori condiţiile pieţei au 
reclamat astfel de măsuri.

Pe fondul lărgirii atribuţiilor instituţiei prin 
impli carea sa în acţiunile de restructurare şi sta
bi li  zare a instituţiilor de credit aflate în dificultate, 
Comitetul de Administrare a Resurselor Fondului 
(CARF) a ajus tat gradual politica de administrare 
a resurselor FGDB, intensificând preocupările de 
creştere a gradului de lichiditate al plasamentelor.

În noua sa calitate de membru al Comitetului 
Na ţional pentru Stabilitate Financiară, FGDB a 
instituţionalizat accesul la informaţii despre ins ti tu
ţiile de credit care activează în România, pe baza 
co la borării cu Banca Naţională a României.
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Poster realizat de FGDB și distribuit băncilor participante pentru afișare la sediile lor.
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Informarea publicului asupra garantării 
depozitelor este o componentă importantă în 
activitatea unei scheme eficiente de garanta
re a depozitelor, prin aceasta urmărinduse 
creşterea încrederii publicului în siguranţa 
depo zitelor la instituţiile de credit şi, pe cale de 
consecinţă, menţinerea stabilităţii financiare.

FGDB a menţinut informarea publicu
lui drept unul dintre obiectivele principale ale 
organizaţiei, continuând să promoveze dife
rite acţiuni de informare în privinţa garantării 
depozitelor.

COMUNICAREA CU PUBLICUL șI CU INSTITUŢIILE DE CREDIT
FGDB a răspuns cu promptitudine tutu

ror solicitărilor primite în legătură cu garantarea 
depozitelor (categorii de depozite garantate de 
FGDB, plafon de garantare etc.), cât şi cu pla
ta de compensaţii pentru depozitele la băncile 
în faliment.

Afişul FGDB despre garantarea depozite
lor a fost disponibil în continuare la unităţile teri
toriale ale băncilor participante, incluzând pagi
na de internet şi numărul de telefon ale FGDB 
pentru ca deponenţii să poată intra direct în 
contact cu instituţia.

În scopul apropierii de realităţile industriei 
bancare şi al înţelegerii reciproce, în anul 2012 
au avut loc întâlniri succesive cu responsa bi
lii de comunicare din bănci. În cadrul uneia din
tre întâlniri, reprezentanţi ai FGDB au prezentat 
istoricul activităţii de garantare a depozitelor şi 
modificările de viziune asupra schemelor de ga
ran tare în ceea ce priveşte rolul acestora  de la 
simpla efectuare a plăţilor de compensaţii la im
plicarea în gestionarea situaţiilor de criză genera
te de băncile în dificultate. De asemenea, au fost 
prezentate modificările legislative aflate în curs 
de dezbatere în Uniunea Europeană, instrumen
tele de redresare şi restructurare a băncilor cu 
probleme, precum şi studii de caz.
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Tot în anul 2012 a fost realizat un film de scurtmetraj animat de explicare a garantării depozitelor 
bancare, incluzând informaţii despre FGDB, procesul de plată a compensaţiilor, mecanismul de 
finanţare aferent schemei de garantare a depozitelor.

Filmul este disponibil pe websiteul FGDB, 
inclusiv cu subtitrări în limba engleză. O versi
une prescurtată a acestui film a fost trimisă in
dustriei bancare pentru a fi distribuită în unităţile 
teritoriale dotate cu echipamentul necesar.

Informaţiile de pe websiteul FGDB (în 
vari antă bilingvă, română şi engleză) au fost 

actu alizate permanent în vederea acoperirii ari
ei generale a întrebărilor şi preocupărilor publi
cului referitoare la garantare.

Prin intermediul buletinului informativ on
line INFO au fost prezentate analize ale proce
sului de economisire, dinamicii şi structurii de
pozitelor populaţiei şi ale persoanelor juridice 
la instituţiile de credit din România, precum 
şi articole des pre problematica garantării de
pozitelor şi a altor teme cu incidenţă în dome
niu, studii de caz şi comparaţii între practicile 
diverse în materie de garantare a depozitelor. 
Datele statistice despre depozitele la instituţiile 
de credit din România au fost publicate trimes
trial, pe baza raportărilor primite de FGDB de la 
instituţiile de credit.

În secţiunea Noutăţi a websiteului au fost 
prezentate cele mai recente ştiri legate de acti
vi tatea de garantare a depozitelor.

Textele de lege cu incidenţă asupra acti
vităţii FGDB au fost încărcate pe site la sec
ţi unea Cadrul legal, în varianta publicată în 
Monitorul Oficial.

RELAŢIA CU MASS-MEDIA
În anul 2012, FGDB a avut o legătură per

ma nentă cu presa, bazată pe respect reciproc 
şi comunicare. Comunicatele de presă publi
cate pe website au fost transmise jurnaliştilor 
în ziua apariţiei acestora. De asemenea, FGDB 
a răspuns cu promptitudine tuturor solicitărilor 
reprezentanţilor massmedia.

Pentru aprofundarea înţelegerii reci pro ce, 
FGDB a participat la Şcoala jurnaliştilor din presa 
economică EU-COFILE, organizată anual de către 
Banca Naţională a României. În afară de prezen
tarea mecanismului de garantare a depozitelor şi a 
măsurilor de restructurare bancară, FGDB a urmărit 
înţelegerea întrebărilor cu care se confruntă presa şi 
identificarea subiectelor şi a abordărilor de interes.

Cadru din scurtmetrajul animat despre garantarea depozitelor, 
disponibil pe www.fgdb.ro
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ACŢIUNI CU CARACTER EDUCATIv
Concursul Costin Murgescu pentru cerce

tare în economie, lansat de FGDB în 2011, oferă 
o şansă de afirmare tinerilor români preocupaţi de 
cercetarea evoluţiilor economice contemporane 
şi doreşte să îi promoveze în rândul specialiştilor 
de valoare. Concursul încurajează ideile noi în 
macroeconomie, pluridisciplinaritatea în aborda
rea subiectelor şi analiza fenomenelor din per
spectiva stabilităţii economicofinanciare.

În luna iulie 2012 a fost acordat pre miul 
primei ediţii a Concursului Costin Murgescu 
pentru cercetare în economie, lucrarea 
câştigătoare21 fiind selectată de un juriu 
format din mem bri ai lumii academice şi 
cer cetători din ţară şi străinătate.

Fiecare lucrare a fost notată conform 
ce lor patru criterii stabilite prin regulamentul 
con cursu lui: originalitate (40%), logica argu
mentelor (30%), concluzii (15%), stil (15%). 
Toate cele 17 lucrări înscrise în concurs au fost 
supuse unei testări internaţionale antiplagiat.

De asemenea, în cursul anului 2012 FGDB 
a luat parte la proiectul Academica promovat de 
Banca Naţională a României în vederea sprijinirii 
educaţiei financiare. Proiectul se derulează sub 
forma unui forum de dezbateri şi se adresează 
cadrelor didactice din învăţământul universitar, 

reprezentanţilor comunităţii academice şi ai 
pieţei financiare din România. Ediţia din 2012 
sa desfăşurat în prima decadă a lunii septem
brie, la Constanţa, tema abordată de FGDB 
vizând implicarea schemelor de garantare a de
pozitelor în gestionarea crizelor financiare.

21 Titlul lucrării a fost 
“Should the National Bank 
of Romania use 
a dynamic stochastic 
general equilibrium model 
for Romania in its monetary 
policy decision process?”, 
autor Maria Bolboacă.

Ceremonia de decernare a premiului la concursul Costin Murgescu 
pentru cercetare în economie, București
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6. LIChIDAREA INSTITUŢIILOR 
De CreDiT În FaliMenT

REzULTATELE ACTIvITăŢII DE LIChIDARE LA 
BăNCILE LA CARE fgDB ARE CALITATEA 
DE CREDITOR SAU LIChIDATOR

Începând cu anul 1999, FGDB a fost 
impli cat atât în calitate de creditor, cât şi în cea 
de lichidator în derularea procedurii fali men
tului/lichidării următoarelor bănci22:  

• Banca Comercială “Albina” SA – intrată 
în faliment la data de 25 mai 1999; 

• Bankcoop SA – intrată în faliment la 
data de 8 februarie 2000; 

• Banca Internaţională a Religiilor SA 
(BIR) – intrată în faliment la data 
de 10 iulie 2000; 

• Banca Română de Scont SA (BRS) – 
intrată în faliment la data 
de 16 aprilie 2002; 

• Banca Turco-Română SA (BTR) – 
intrată în faliment la data 
de 3 iulie 2002; 

• Banca “Columna” – intrată în faliment 
la data de 18 martie 2003; 

• Nova Bank – intrată în faliment la data 
de 9 noiembrie 2006, după ce anterior 
se aflase, începând cu data de 22 august 
2006, în dizolvare urmată de lichidare 
efectuată de către FGDB.

Şi în anul 2012, activitatea lichidatorilor 
la băncile mai sus menţionate sa desfăşurat 
în conformitate cu prevederile legale şi cu 
reglementările interne ale băncilor în fali
ment, axânduse pe continuarea activităţilor 
specifice procedurii falimentului, respectiv: 

22 În scopul desfășurării 
activităţii de lichidare 
la aceste bănci au fost 
desemnate, conform legii, 
în calitate de lichidatori 
judiciari, următoarele 
instituţii:

• RVA Insolvency 
Specialists SPRL (fostă 
SC Moore Stephens 
(RVA) SA) – pentru Banca 
“Albina”, Bankcoop și 
BIR;

• PricewaterhouseCoopers 
Business Recovery 
Services IPURL (fostă SC 
PricewaterhouseCoopers 
Management Consultants 
SRL) – pentru Bankcoop 
și Banca “Columna”;

• Fondul de Garantare a 
Depozitelor în Sistemul 
Bancar – pentru BRS și 
BTR;

• Tănasă și Asociaţii SPRL 
(fostă SC Refal Star TNB 
SRL) și Activ Lichidator 
IPURL (fostă SC Activ 
Lichidator SRL) – pentru 
Nova Bank.
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• instrumentarea dosarelor existente 
pe rolul instanţelor de judecată, în 
vederea recuperării creanţelor şi 
apărării intereselor patrimoniale şi 
nepatrimoniale ale acestor bănci; 

• încasarea creanţelor băncilor în 
faliment în scopul asigurării fondurilor 
băneşti necesare continuării procedurii 
falimentului; 

• reducerea continuă a portofoliului 
de debitori ai băncilor în faliment prin 
continuarea măsurilor de urmărire 
şi recuperare a debitelor restante; 

• identificarea permanentă de soluţii pentru 
reducerea cheltuielilor aferente procedurii 
falimentului, inclusiv prin diminuarea 
numărului personalului (de la 45 la 36); 

• îndeplinirea hotărârilor judecătorului 
sindic şi ale comitetelor/adunărilor 
creditorilor băncilor în faliment.

Activităţile de mai sus au fost desfăşurate 
în contextul apropierii de stadiul final al aplicării 
procedurii falimentului, fapt exemplificat prin 
închiderea Băncii “Albina”, judecătorul sindic 
aprobând, la termenul de judecată din data 
de 14 decembrie 2012 în dosarul de faliment 
al acesteia, raportul final de activitate întocmit 
de către lichidator şi dispunând, prin sentinţă, 
închiderea procedurii falimentului şi radierea 
acestei bănci din Registrul Comerţului.

Încasările din recuperarea creanţelor şi 
din valorificarea activelor aflate în patrimoniul 
acestora în cursul anului 2012 au fost nesem
nificative din cauza faptului că, în actualul sta
diu al aplicării procedurii falimentului, băncile 
respective au în portofoliu active ori creanţe 
tot mai puţine şi de valori tot mai reduse sau 
greu de valorificat.

Încasările pe bănci în cursul anului 2012 au 
fost următoarele:

BTR – 1,4 milioane lei, 
BRS – 1,0 milion lei, 
BIR – 0,3 milioane lei şi 
Bankcoop – 0,1 milioane lei.

Din punct de vedere al provenienţei în ca
să rilor din cursul anului 2012, peste 64% din 
acestea reprezintă dobânzi aferente plasamen
telor fondurilor băneşti (în special la BTR), iar 
circa 36% reprezintă recuperări din credite şi 
dobânzi şi din alte creanţe, inclusiv vânzări de 
bunuri preluate în contul creanţelor.

Criza financiar a relevat capacitatea limitat a autoritilor 
de a gestiona situaiile dificile, nu toate statele membre dispunând 
de instrumentele i competenele adecvate pentru a preveni 
insolvabilitatea bncilor. În momentul declanrii dificultilor de pe 
pieele financiare nu existau fonduri acumulate anterior în vederea 
finanrii unor msuri de restructurare a instituiilor de credit în 
dificultate sau acestea aveau un volum limitat.  

Un alt aspect de foarte mare importan, care se menine 
în continuare de actualitate, l-a constituit problema tratrii situaiilor 
instituiilor de credit transfrontaliere aflate în dificultate. În aceste 
cazuri, sistemele destinate gestionrii crizelor bancare, care 
funcioneaz în limitele naionale, nu sunt în msur a realiza o 
deplin coordonare, obiectivele urmrite de fiecare autoritate în 
parte putând fi diferite.  

Astfel, doar aciunile întreprinse la nivelul Uniunii Europene 
ar putea întruni premisele unor intervenii coerente asupra bncilor 
transfrontaliere în dificultate, menite s asigure meninerea 
stabilitii financiare i a încrederii în bnci, precum i evitarea 
contaminrii în sectorul bancar foarte integrat, cum este cel 
european.  

O propunere legislativ în aceast privin a venit în luna 
iunie 2012 din partea Comisiei Europene, care a înaintat spre 
adoptare un proiect de directiv în domeniul restructurrii bncilor 
în dificultate.  

Cu toate acestea, termenul propus pentru transpunerea în 
legislaiile naionale a prevederilor directivei, dup adoptarea 
acesteia, este destul de îndeprtat, i anume începutul anului 2015.  

Aciuni similare în domeniul gestionrii crizelor au loc în 
multe state1, depinzând îns în mare msur de experienele 
naionale în domeniu.    

Iniiativa Comisiei urmeaz mai multor demersuri în acest 
domeniu din perioada ultimilor ani. În noiembrie 2008, liderii G20 
ridicaser problema revizuirii legislaiei în domeniul falimentului i 
restructurrii bncilor cu probleme în vederea unei lichidri 
ordonate a instituiilor de credit transfrontaliere complexe de 
dimensiuni mari.  
 

_____________________ 
 
1 În Statele Unite ale Americii, înc din 2010 a intrat în vigoare Legea Dodd-Frank 
având ca obiective principale promovarea stabilitii financiare în SUA prin 
îmbuntirea responsabilizrii i creterea transparenei din sistemul financiar, 
eliminarea conceptului de instituie „prea mare pentru a intra în faliment”,  protejarea 
contribuabililor americani contribuabililor americani prin stoparea 
acordrii de asisten instituiilor financiare, 
protejarea consumatorilor de servicii financiare 
de practicile abuzive. 
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Criza financiară mondială recentă a sporit preocuparea 

guvernelor i a autorităilor din întreaga lume însărcinate cu buna 
funcionare a infrastructurii financiare pentru consolidarea cadrului 
destinat restabilirii i meninerii stabilităii financiare. 

În contextul acestor preocupări, începând cu anul 2009 
Marea Britanie a întreprins reforme ample ale infrastructurii 
legislative i financiare destinate prezervării stabilităii financiare, 
reforme ce au plasat Banca Angliei în centrul activităii de 
supraveghere a arhitecturii financiare. Acest proces a debutat odată 
cu elaborarea noii legi bancare de către Parlament, Banking Act 

2009, care stipulează introducerea de noi pârghii pentru 
restructurarea instituiilor financiare aflate în dificultate, precum i 
instituirea stabilităii financiare ca obiectiv statutar al Băncii Angliei. 

Scopul mecanismelor aplicabile constă în asigurarea unei 
restructurări ordonate a instituiilor financiare neviabile, într-un mod 
care să favorizeze meninerea încrederii în sistemul bancar, 
păstrarea interesului public,  protejarea atât a deponenilor, cât i a 
contribuabililor.  

Legea Bancară adoptată în februarie 2009 a introdus 
Regimul Special de Restructurare/ RSR pentru instituiile de credit 
britanice i societățile de credit imobiliar i a impus o cooperare 
tripartită – Trezoreria Majestăii Sale, Banca Angliei i Autoritatea 
pentru Servicii Financiare – pentru un cadru permanent ce conferă 
autorităilor instrumentele necesare asigurării stabilităii financiare. 
În cadrul acestui regim, Banca Angliei este responsabilă în a decide 
modalitatea de intervenie adoptată în situaia în care Autoritatea 
pentru Servicii Financiare consideră îndeplinite condiiile pentru 
declanarea procedurilor de restructurare. 

Noile responsabilităi i instrumente ale Băncii Angliei în 
domeniul stabilităii financiare sunt administrate de o Unitate 

Specială de Restructurare (USR) creată în cadrul băncii i care 
reunete experi din diverse arii ale serviciilor financiare – analiză 
bancară, contabilitate, drept, politică economică.  

USR coordonează aciunea Băncii Angliei în cadrul 
regimului de restructurare și decide fezabilitatea  instrumentelor 
utilizate pentru atingerea rezultatelor dorite în termeni de stabilitate 
financiară, încredere a deponenilor, evitarea utilizării fondurilor 
publice. 

Pentru o înelegere aprofundată a modului în care  operează 
acest regim, în continuare sunt expuse aspecte legate de 
obiectivele Regimului Special de Restructurare, factorii declanatori 
ai procedurilor asociate acestui regim, setul de instrumente 
disponibile autorităilor, precum i experiena autorităilor britanice 
în ceea ce privete restructurarea instituiilor financiare neviabile. 
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Indiferent de moneda de denominare, ambele categorii de 
depozite au înregistrat reduceri trimestriale, însă scăderea valorii 
depozitelor în valută a fost mai accentuată decât cea a depozitelor 
în lei. Acest fapt a condus la majorarea ponderii depozitelor în lei în 
valoarea totală a depozitelor din sistemul bancar, acestea atingând 
52,2%, în creștere cu 0,4 puncte procentuale față de trimestrul 
trecut, în detrimentul depozitelor în valută.  

La 31 decembrie 2012 depozitele în moneda națională 
însumau 164,2 miliarde lei, coborând sub nivelul de la 30 
septembrie 2012 cu 1 punct procentual, în termeni nominali, ca 
urmare a retragerilor ce au avut loc cu precădere pe segmentul 
depozitelor persoanelor juridice la instituțiile de credit participante la 
FGDB. În termeni reali scăderea trimestrială a fost de 1,9%.  

În același timp, suma cu care s-a redus valoarea 
depozitelor în valută la instituțiile de credit din România în trimestrul 
IV 2012 a fost mai mare decât dublul sporului negativ al depozitelor 
în lei (o scădere cu 3,5 echivalent miliarde lei față de 1,7 miliarde lei  

 hfhjfjhjghjghjhgj 

În ultimul trimestru al anului 2012 s-a consemnat prima 
scădere a valorii depozitelor din sistemul bancar1 din perioada 
aprilie 2011 - decembrie 2012, perioadă caracterizată de creșteri 
trimestriale cu până la 4 puncte procentuale.  

La 31 decembrie 2012, valoarea totală a depozitelor la 
instituiile de credit din România a fost de 314,8 miliarde lei, în 
scădere cu 1,6 puncte procentuale față de trimestrul anterior, dar în 
creștere la nivelul anului 2012 cu 1,7 puncte procentuale. În termeni 
reali, s-au înregistrat reduceri de 2,5% față de trimestrul anterior, 
respectiv 3,1% față de sfârșitul anului 2011.  

Sporul trimestrial negativ de 5,2 miliarde lei al depozitelor 
din sistemul bancar a fost determinat de scăderea valorii 
depozitelor peste plafonul de garantare deținute în cea mai mare 
proporție de persoanele juridice la instituțiile de credit participante 
la FGDB.   





II(18) nr. 11 / 2012 

 

 

 Depozitele 

bancare 
  

  
  

• Depozitele din 
sistemul bancar 
din România 

  
• Depozitele bancare 

ale populaiei 
  
• Depozitele bancare 

ale persoanelor 
juridice 

 

Depozitele din sistemul 

bancar din România 

Realizat de Serviciul  

Analiză și Relații Internaționale  

studii@fgdb.ro; 0314.232.810 

Valoarea totală a depozitelor din sistemul bancar, 

pe monede

 

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

0

40

80

120

160

200

sfârșitul 
perioadei

miliarde lei; 
sfâritul perioadei

Valoarea totală a depozitelor în lei (scala din stânga)

Valoarea totală a depozitelor în valută (scala din stânga)

Cursul de schimb RON/EUR (scala din dreapta)

____________________________________________________________________________ 
1 La 31 decembrie 2012, 32 de instituii de credit 
persoane juridice române, participante la FGDB, i 
8 sucursale ale instituiilor de credit din alte state 
membre, participante la schemele de garantare a 
depozitelor din ările de origine. 

 

Buletin informativ FGDB, 
disponibil pe www.fgdb.ro
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Situaţia cumulată a încasărilor, cheltuielilor şi distribuirilor de sume către creditori la data de 31 
decembrie 2012 se prezintă sintetic astfel:
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Banca “Albina” 26,6 16,8 28,33 63,16 7,5 28,20 2,3 8,64 7,6 19,2

2 Bankcoop 157,9 91,3 36,52 57,82 48,3 30,59 18,3 11,59 62,0 98,0

3 BIR 171,1 134,2 62,71 78,43 19,6 11,46 17,3 10,11 78,6 95,0

4 BRS 37,6 17,3 45,77 46,01 8,5 22,61 11,8 31,38 14,8 18,1

5 BTR 54,8 5,0 2,20 9,12 30,3 55,29 19,5 35,59 11,6 39,6

TOTAL 448,0 264,6 33,55 59,06 114,2 25,49 69,2 15,45 174,6 269,9
1) nu sunt prezentate date despre Banca “Columna” şi Nova Bank, întrucât la prima dintre acestea FGDB are de recuperat 
o sumă relativ redusă corespunzătoare unei cote minore din masa credală (circa 0,11%), iar lichidatorul băncii nu prezintă 
în cadrul rapoartelor de activitate periodice date cumulate cu privire la stadiul derulării procedurii falimentului, în timp ce la 
Nova Bank FGDB nu mai are calitatea de creditor, recuperânduşi integral creanţa imediat după intrarea în faliment a băncii.
2) la valoarea netă (fără TVA ori alte deduceri, după caz)

În anul 2012, băncile în faliment nu au efectuat nicio distribuire de sume către creditorii acestora. 
Cumulat, până la data de 31.12.2012 a fost alocată distribuirii creditorilor băncilor în faliment suma 
de 269,9 milioane lei, reprezentând un grad de recuperare de 35,08% din totalul creanţelor de 
recuperat ale acestora în sumă de 769,4 milioane lei.

Volumul total al încasărilor la data de 31 
decembrie 2012 realizat de cele cinci bănci 
a fost de 448,0 milioane lei, mai mare cu 2,8 
mili oane lei (cca. 0,7%) faţă de cel de la 31 de
cembrie 2011.

După cum se observă și din tabelul de 
mai sus, principalele categorii de încasări sunt 
cele provenind din recuperări din credite și 

dobânzi și din alte creanțe, precum și din vân
zarea bunurilor imobile.

În afara celor două categorii principale, 
băncile în faliment au încasat sume în ponderi 
mult mai mici și din alte surse, cum ar fi: vân
zarea bunurilor mobile, a altor active (valori mo
biliare și alte titluri de valoare), dividende, chirii 
și dobânzi din plasarea disponibilităților bănești.
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5. 6. LIChIDAREA INSTITUŢIILOR 
De CreDiT În FaliMenT4.3.2.1. 

În cazul BRS, dacă se iau în calcul şi 
compensările de creanţe cu datorii, precum 
şi preluarea unor bunuri în contul creanţelor 
băncii de la debitori, atunci gradul de recuperare 
a creanţelor din credite şi dobânzi şi din alte 
creanţe este de circa 80% din totalul acestor 
creanţe înregistrate la data falimentului băncii, 
aceasta fiind cea mai mare rată de recuperare a 
creanţelor celor cinci bănci.

Facem menţiunea că, în cazul BTR, pon
derea deosebit de mică, de numai 2,2%, a 
recuperărilor din totalul creanţelor din credi
tele şi dobânzile aferente şi din alte creanţe 
la data falimentului a fost determinată de fap
tul că diferenţa din creanţele de recuperat res
pective o reprezintă, în principal, creanţa asu
pra unei persoane juridice din Turcia, respectiv 
Bayindir Insaat Turizm Ticaret ve Sanayi (din 
grupul Bayindir Holding AS), de la care nu a 
fost recuperată nicio sumă până la data de 

31 decembrie 2012. Acest fapt a fost deter
minat de respingerea în mod irevocabil, în 
baza excepţiei de necompetenţă generală a 
instanţelor din România, a acţiunii în pretenţii 
formulată de BTR împotriva acestei societăţi 
în anul 2003.

Cheltuielile totale de lichidare la data de 
31 decembrie 2012, aferente aplicării proce
durii falimentului la cele cinci bănci, au fost de 
174,6 milioane lei.

În ceea ce priveşte reducerea portofoliului 
de debitori ai băncilor în faliment sa acţionat 
în continuare pentru recuperarea de bitelor da
torate de către principalii debitori, precum şi 
pentru scoaterea din evidenţa contabilă a de
bi torilor ale căror debite nu mai pot fi recupe
rate (proceduri de faliment închise, lipsa unor 
garanţii de valorificat, debitori aflaţi în stare de 
insolvabilitate etc).

În cursul anului 2012 numărul debitorilor băncilor în faliment s-a redus cu 76 debitori 
(de la 995 la 919).

Situaţia evoluţiei numărului debitorilor băncilor în faliment la data de 31.12.2012 se prezintă 
astfel:

N
r. 

cr
t.

Banca în faliment*)

Total debitori la 
data deschiderii 

falimentului

Total debitori 
scoşi din 
evidenţă

Total debitori 
la data de 

31.12.2012

0 1 2 3 4=23

1 Bankcoop 14.709 14.608 101

2 Banca Internaţională a Religiilor 22.416 21.765 651

3 Banca Română de Scont 232 185 47

4 Banca Turco - Română 1.286 1.166 120

TOTAL 38.643 37.724 919

*) Din cauza închiderii procedurii falimentului Băncii “Albina” la data de 14 decembrie 2012, 
tabelul nu include situaţia debitorilor acestei bănci.
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Activitatea lichidatorilor băncilor în fali
ment de urmărire a dosarelor existente pe 
rolul instanţelor de judecată decurge anevoios 
având în vedere atât aspectele de natură 
penală ale diverselor operaţiuni desfăşurate 
la aceste bănci anterior intrării acestora în 
faliment, cât şi faptul că instanţele au acor
dat, de regulă, termene de judecată la inter
vale de timp mari (în medie cca. 3 – 4 luni) şi 

au motivat cu întârziere hotărârile pronunţate, 
soluţiile date dovedinduse în defavoarea 
băncilor în faliment şi creditorilor acestora.

Cel mai concludent caz este cel referitor 
la dosarul penal privind atragerea răspunderii 
penale şi civile a foştilor administratori ai BTR, 
a cărui soluţionare definitivă a durat 10 ani.

RECUPERAREA CREANŢELOR fgDB
În anul 2012, FGDB nu a mai recupe

rat nicio sumă din creanţele sale de la băncile 
în faliment, motivele fiind cele prezentate în 
secţiunea anterioară.

Ca urmare a recuperării integrale a 
creanţelor sale, calitatea FGDB de creditor a 
înce tat în cazul a trei bănci în faliment, respectiv 
Banca Română de Scont (în 2004), Nova Bank 
(în 2007) şi Banca Turco-Română (în 2011). În 
cazul acestei ultime bănci, FGDB şia recuperat 
integral creanţa în data de 23 decembrie 2011.

Creanţele totale ale FGDB care au fost re
cuperate de la băncile în faliment până la 31 
decembrie 2012 sunt în sumă de 175,47 mili
oane lei şi reprezintă o parte din compensaţiile 
plătite către deponenţii garantaţi ai acestor 
bănci şi contribuţiile (în sumă de 0,98 mili oane 
lei) dato rate şi neplătite FGDB până la data 
intrării în faliment de către Bankcoop, Banca 
Turco-Română şi Nova Bank.



Raport anual 2012 51

7.RESURSELE şI SITUAŢIILE 
FinanCiare ale FGDB6.5.4.3.2.1. 



Raport anual 201252

9.8.

7. RESURSELE șI SITUAŢIILE 
FinanCiare ale FGDB

POLITICA DE fINANŢARE șI RESURSELE fINANCIARE
La sfârşitul anului 2012, volumul disponibilităţilor FGDB s-a cifrat la 2.976,2 milioane lei, 
cu 649 milioane lei peste nivelul de la 31 decembrie 2011.

Prin politica de finanţare, FGDB a urmărit 
şi în anul  2012 majorarea resurselor sale, pen
tru a putea răspunde  eficient în eventualitatea 
apariţiei unor probleme în sistem care ar determi
na intervenţia   FGDB,  fie    pentru   despăgubirea  
de po nenţilor, fie pentru finanţarea măsurilor de 
stabilizare ori a transferului depozitelor garantate.

Resursele financiare ale FGDB se consti
tuie, în principal, din contribuţiile şi cotizaţiile 
plătite de instituţiile de credit participante la 
FGDB, din profitul reinvestit realizat din plasa
men tele FGDB, din recuperări de creanţe 
aferente FGDB pentru partea de compensaţii 
băneşti plătite la băncile în faliment şi din 
încasări din remuneraţia obţinută de FGDB în 
calitate de lichidator.

Ţinând seama de noile responsabilităţi ale 
FGDB, situaţia sistemului bancar şi an ga jamen

te le asumate de România în relaţia cu Fondul 
Monetar Internațional şi Uniunea Europeană, 
precum şi de aşteptatele schimbări de la nivelul 
Uniunii Europene în ceea ce priveşte schemele 
de garantare a depozitelor, în anul 2012 a fost 
men ţinută cota contribuţiei anuale de 0,3% în ve
de  rea asigurării treptate a unui gradţintă pentru 
finanţarea exante de 2%.

Contribuţiile anuale plătite de instituţiile 
de credit participante la FGDB au însumat 
419,85 milioane lei, cu 5,2% peste nivelul din 
anul precedent. 

De asemenea, de la instituţiile de credit 
par ticipante la FGDB au fost încasate cotizaţii în 
sumă de 50,16 milioane lei la fondul de re struc
turare bancară, cota anuală aferentă anu lui 2012 
fiind stabilită la 0,0322% din valoa rea pasivului 
negarantat al instituţiilor de credit participante.
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Pe baza plasamentelor realizate, în con
di ţiile strategiei de investire a resurselor FGDB 
sa înregistrat un profit reinvestit în valoare de 
179 milioane lei.

Gradul de acoperire a expunerii FGDB, 
calculat ca raport între volumul resurselor pro
prii ale FGDB şi volumul depozitelor garan
tate, a crescut de la 1,6% în 2011 la 1,9% la 
sfârşitul anului 2012, fiind unul dintre cele mai 
mari niveluri înregistrate în Uniunea Europeană. 
Comparativ cu valoarea totală maximă a com
pensaţiilor potenţiale, se remarcă o creştere 
mai accelerată a resurselor, ceea ce a condus 
la îm bu nătăţirea acoperirii de către FGDB a 
com pensaţiilor potenţiale la instituţiile de cre dit 
par ticipante, acesta fiind unul dintre indicatorii 
mo ni torizaţi cu atenţie de către FGDB.

investirea resurselor

Pe parcursul anului 2012, sa acordat 
o atenţie deosebită investirii eficiente şi în 
condiţii de minimizare a riscului a resurselor 
financiare disponibile ale FGDB, în conformi
tate cu strategia anuală privind expunerea 
FGDB, aprobată de Consiliul de administraţie 
al Băncii Naţionale a României. Aceasta are 
ca obiective principale mini mizarea riscului şi 
lichi ditatea plasamentelor, iar ca obiectiv com
plementar randamentul acestora.

Implementarea politicii de investiţii a 
FGDB a fost efectuată de către Comitetul de 
Administrare a Resurselor Fondului (CARF) 
printrun sistem adecvat de autorizare, apro
bare şi urmărire a realizării tranzacţiilor financi
are ale FGDB de către serviciul Trezorerie.

În cursul anului 2012, capitalul mediu in
vestit a fost de 2.683.952.795 lei, în creştere cu 
33% faţă de anul 2011, când sa situat la nive
lul de  2.017.928.011 lei.

Resursele FGDB şi valoarea compensaţiilor potenţiale
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Pe tot parcursul anului, FGDB a menţinut 
o lichiditate lunară ridicată cuprinsă între 17% 
şi 24% din totalul resurselor financiare inves
tite, conform deciziilor CARF şi ale Consiliului 
de administraţie al FGDB. 

Ponderea investiţiilor în titluri de stat a crescut 
de la 41,07% din total resurse investite la începutul 
anului, la 45,77% la 31 decembrie 2012, în sumă 
absolută creşterea reprezentând 406,6 milioane lei. 
Plasamentele efectuate au avut maturități atât pe 
termen scurt, cât și pe termen mediu și lung.

Titluri de stat
Depozite și obligațiuni
Alte instrumente financiare

42%

49,6%
8,4%

2011

45,5%

47,9%
6,6%

2012

100%

2011

53,1%

46,9%

2012

Fondului destinat
garantării depozitelor

Fondului de
restructurare bancară

Structura plasamentelor aferente

Bilanţul contabil al FGDB
              lei  

Activ Pasiv

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2012

1. Active imobilizate, 
total, din care: 1.053.149.446 1.869.661.973 1. Capitaluri proprii, 

total, din care: 2.329.363.376 2.978.656.307

• imobilizări necorporale 36.788 45.115 • rezerve 2.179.089.421 2.797.879.403

• imobilizări corporale 323.110 276.069
• profitul exerciţiului 

financiar
150.273.955 180.776.904

• imobilizări financiare 1.052.789.548 1.869.340.789

2. Active circulante, 
total, din care: 1.276.645.194 1.109.651.589 2. Datorii, total, 

din care: 470.900 692.449

• investiţii financiare 
pe termen scurt

1.276.381.708 1.108.237.353
• datorii care trebuie 

plătite întro perioadă 
de până la un an

470.900 692.449

• conturi la bănci și 
casa

132.540 1.275.638

• alte creanţe 
(decontări cu băncile)

130.946 138.598

3. Cheltuieli în avans 39.636 35.194

TOTAL ACTIV 2.329.834.276 2.979.348.756 TOTAL PASIV 2.329.834.276 2.979.348.756

SITUAŢIILE fINANCIARE
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Contul de profit și pierdere 
 lei 

31.12.2011 31.12.2012 Diferenţa

1 Venituri totale 161.518.823 192.506.346 +30.987.523

2 Cheltuieli totale 11.244.868 11.729.442 +484.574

3 Rezultatul exerciţiului 150.273.955 180.776.904 +30.502.949

Situaţia încasărilor şi plăţilor FGDB în anul 
2012 se prezintă astfel:

a. Încasări, total 662.508.900 lei, din care:

• 419.845.342 lei, din contribuţiile anuale 
aferente fondului de garantare a 
depozitelor stabilite pe baza declaraţiilor 
transmise de către instituţiile de credit, 
inclusiv diferenţele stabilite ca urmare a 
controlului efectuat la sediul acestora; 

• 50.157.212 lei, din cotizaţiile anuale la 
fondul de restructurare bancară; 

• 186.821.484 lei, venituri realizate din 
investirea resurselor financiare ale 
fondului de garantare a depozitelor 
care vor fi ulterior utilizate pentru 
suplimentarea resurselor acestui fond; 

• 5.463.772 lei, venituri realizate din 
investirea resurselor financiare ale 
fondului de restructurare bancară 
care vor fi ulterior utilizate pentru 
suplimentarea resurselor acestui fond; 

• 221.090 lei, dobânda încasată la 
disponibilităţile din conturile curente 
ale FGDB. 

b. Plăţi, total 11.729.442 lei, din care:

• 11.729.442 lei reprezentând cheltuielile 
curente de funcţionare a FGDB.

Rezultatul financiar al FGDB, în confor mi
tate cu legea de funcţionare a acestuia, se sta
bileşte ca diferenţă între veniturile din inves ti
rea resurselor financiare şi cheltuielile curente 
ale acestuia.

Veniturile totale ale FGDB realizate în anul 
2012, în sumă de 192.506.346 lei, provin din:

• 192.285.256 lei, dobânzi aferente 
depozitelor la termen și cupoane fixe 
aferente titlurilor de stat cuvenite 
investirii resurselor financiare ale FGDB 
în cursul anului 2012; 

• 221.090 lei, dobânzi încasate la 
disponibilităţile din conturile curente 
ale FGDB deschise la bănci.

Cheltuielile totale ale FGDB efectu
ate în anul 2012, în sumă de 11.729.442 lei, 
reprezentând 6,10% din totalul veniturilor, sunt, 
în principal, următoarele:

• 7.106.318 lei, cheltuieli cu salariile 
reprezentând 60,59% din totalul 
cheltuielilor. Cheltuielile cu salariile 
au reprezentat 3,70% în raport cu 
veniturile obţinute de FGDB prin 
valorificarea resurselor disponibile; 
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• 1.790.600 lei, cheltuieli cu fondurile 
bugetelor speciale; 

• 2.365.271 lei, cheltuieli cu servicii 
executate de terţi (20,17% din totalul 
cheltuielilor), din care:

 ¡ 334.584 lei, cheltuieli cu chiria;
 ¡ 2.030.687 lei, alte cheltuieli 
cu servicii executate de terţi; 

• 220.413 lei, cheltuieli cu materiale 
consumabile şi obiecte de inventar; 

• 195.160 lei, cheltuieli cu amortizarea 
imobilizărilor corporale şi necorporale.

Exerciţiul financiar al FGDB pe anul 
2012 sa încheiat cu un profit brut în sumă de 
180.776.904 lei, mai mare cu 30.502.949 lei 
faţă de cel realizat în anul 2011, respectiv cu 
20,30%. În conformitate cu prevederile lega
le (Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 privind 
înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de Garantare 
a Depozitelor în Sistemul Bancar, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare), pro fi
tul brut al FGDB este neimpozabil, repartizân
duse pe destinaţii conform aprobării Consiliului 
de administraţie al FGDB.

În conformitate cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 39/1996 privind înfiinţarea 
şi funcţionarea Fondului de Garantare a 
Depozitelor în Sistemul Bancar, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, pro
fitul FGDB se alocă în proporţie de 99% pentru 
reîntregirea resurselor FGDB şi pentru investiţii 

corporale şi necorporale care au fost apro
bate de Consiliul de administraţie al Băncii 
Naţionale a României, iar diferenţa de până la 
1% se repartizează, cu aprobarea Consiliului de 
administraţie al FGDB, pentru constituirea unui 
fond anual de participare la profit.

Auditarea situaţiilor financiare la 31 decem
brie 2012 ale FGDB sa efectuat de către audi
torul financiar KPMG Audit SRL, care, în raportul 
întocmit, a arătat că “situaţiile financiare pen
tru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 
2012 au fost întocmite în toate aspectele semnifi
cative, în conformitate cu Ordinul Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale 
a României nr. 27/2011 şi cu politicile contabile 
descri se în notele la situaţiile financiare”.
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8.7. auDiTul
inTern6.5.4.3.2.1. 
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8. auDiTul 
inTern

Auditul intern sa concentrat asupra mo
dului în care FGDB şia exercitat atribuţiile 
specifice. În acest scop, în cadrul misiunilor de 
audit au fost evaluate activităţile desfăşurate 

de structurile organizatorice ale FGDB prin 
prisma îndeplinirii criteriilor de performanţă şi 
asigura rea eficienţei şi eficacităţii în realizarea 
obiectivelor stabilite.

Misiunile de audit desfăşurate în cursul anului 2012 au vizat activităţi şi fluxuri operaţionale: 
(i) realizarea de studii specifice privind evoluţia depozitelor, estimarea unor tendinţe ale pieţei 
referitoare la procesul de economisire etc., (ii) evaluarea controlului preventiv şi de gestiune, 
(iii) evaluarea activităţii de analiză şi control la instituţii de credit, (iv) activitatea de inventariere 
şi arhivare. 

În contextul atribuţiilor sporite care revin 
FGDB pentru aplicarea măsurilor de restructu
rare şi stabilizare bancară, auditul a cuprins o mi
siune care a vizat armonizarea responsabilităţilor 
şi organigramei FGDB cu legislaţia specifică 
şi aflată în diferite etape de implementare.

Misiunile de audit sau finalizat prin con
cluzii şi recomandări care au fost prezen
tate conducerii executive, iar o sinteză a 

acestora a fost înaintată semestrial Consiliului 
de administraţie al FGDB.

De asemenea, Compartimentul de au
dit a prezentat lunar rapoarte de oportunitate 
pri vind plasamentele ce urmau să fie efectu
ate de FGDB, prin care sa evaluat modul în 
care acestea sau încadrat în limitele şi cerinţele 
prevăzute în Strategia privind expunerea FGDB 
pe anul 2012.
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9. raPorTul auDiTorului 
INDEPENDENT, BILANțUL, 
CONTUL DE PROfIT șI PIERDERE 
șI NOTELE LA SITUAțIILE 
FinanCiare ale FGDB
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BILANŢUL CONTABIL
încheiat la data de 31 decembrie 2012

- RON -

Denumirea indicatorului Cod 
poziţie Notă 31 decembrie 

2011
31 decembrie 

2012

A B 1 2

Casa 010 2 16.968 7.004

Creanţe asupra instituţiilor de credit 020 3 1.182.424.860 1.270.642.432

• la vedere 023 115.572 1.268.634

• alte creanţe 026 1.182.309.288 1.269.373.798

Efecte publice, obligaţiuni și alte titluri cu venit fix 040 1.099.214.862 1.672.798.927

• emise de organisme publice 043 4 1.099.214.862 1.672.798.927

Imobilizări necorporale 050 5 36.788 45.115

Imobilizări corporale 060 5 323.110 276.069

Alte active 070 6 130.946 138.598

Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate 080 7 47.686.742 35.440.611

Total activ 090 2.329.834.276 2.979.348.756

Alte datorii 330 8 470.900 692.449

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 
și de despăgubire a creditorilor prejudiciaţi 360 2.178.384.421 2.797.174.403

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 361 2.128.375.028 2.695.394.000

Fond de garantare a depozitelor constituit 
din contribuţiile instituţiilor de credit 362 9 1.310.364.581 1.730.209.922

Fond de garantare a depozitelor constituit 
din încasările din recuperarea creanţelor 363 11 65.714.286 65.714.286

Fond de garantare a depozitelor constituit din veniturile 
din investirea resurselor financiare disponibile 365 12 749.705.318 896.878.949

Fond de garantare a depozitelor constituit 
din alte venituri stabilite conform legii 366 13 2.590.843 2.590.843

Fondul de restructurare bancară 367 10 50.009.393 101.780.403

Rezerve 370 14 705.000 705.000

Rezultatul exerciţiului financiar - Profit 403 150.273.955 180.776.904

Total pasiv 420 2.329.834.276 2.979.348.756
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CONTUL DE PROfIT șI PIERDERE
pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2012

- RON -

Denumirea indicatorului Cod 
poziţie Notă 31 decembrie 

2011
31 decembrie 

2012

A B 1 2

Dobânzi de primit și venituri asimilate, 
din care: 010 16a 161.491.824 192.505.253

• aferente efectelor publice, 
obligaţiunilor și altor titluri cu venit fix 

015 72.374.249 96.360.827

Cheltuieli cu comisioane 040 16b 54.041 57.056

Profit sau pierdere netă 
din operaţiuni financiare 050 16c 433 2.088

Alte venituri din exploatare 060 24.934 

Cheltuieli administrative generale 070 10.554.241 11.090.902

• Cheltuieli cu personalul, din care: 073 16d 8.359.140 8.896.918

• Salarii 074 6.698.984 7.106.318

• Cheltuieli cu asigurările sociale, 
din care: 075 1.660.156 1.790.600

• cheltuieli aferente pensiilor 076 1.101.361 1.149.276

• Alte cheltuieli administrative 077 16e 2.195.101 2.193.984

Corecţii asupra valorii imobilizărilor 
necorporale și corporale 080 5 173.277 193.406

Alte cheltuieli de exploatare 090 461.677 384.897

Rezultatul activităţii curente - Profit 143 150.273.955 180.776.904

Venituri totale 180 161.517.191 192.503.165

Cheltuieli totale 190 11.243.236 11.726.261

Rezultatul brut - Profit 203 150.273.955 180.776.904

Rezultatul net al exerciţiului financiar - Profit 223 150.273.955 180.776.904
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NOTE ExPLICATIvE LA SITUAŢIILE fINANCIARE ALE fgDB 
- ExTRASE 

1. Metode și politici 
    contabile semnificative

Câteva dintre principalele politici contabi
le adoptate în întocmirea acestor situaţii finan
ciare sunt prezentate mai jos.

a) întocmirea și prezentarea 
situațiilor financiare

Aceste situații financiare au fost întoc
mite în conformitate cu Legea Contabilității 
nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare.

Situaţiile financiare la data de 31 de
cembrie 2011 au fost întocmite în conformi
tate cu prevederile Ordinului Preşedintelui 
Consiliului de Administraţie al Băncii Naţionale 
a României nr. 13/2008 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu direc
tivele europene aplicabile instituţiilor de cre dit, 
instituţiilor financiare nebancare şi Fondului 
de garantare a depozitelor în sistemul ban
car, cu modificările şi completările ulterioare. 
Începând cu anul 2012 situaţiile financiare 
sunt întocmite în conformitate cu prevederile 
Ordinului BNR nr. 27/2011.

Aceste situaţii financiare nu au fost întoc
mite pentru a reflecta poziţia financiară şi re
zultatele operațiunilor FGDB în conformitate 
cu reglementări şi politici contabile acceptate 
în țări şi jurisdicţii altele decât România. De 
aceea, situaţiile financiare anexate nu sunt în
tocmite pentru uzul persoanelor care nu cu
nosc reglementările contabile şi legale din 

România, inclusiv Ordinul Băncii Naţionale a 
României nr. 27/2011.

e) Continuitatea activităţii

Prezentele situaţii financiare au fost întoc
mite în baza principiului continuităţii activităţii 
care presupune că Fondul îşi va continua acti
vitatea în viitorul previzibil. Pentru a evalua apli
cabilitatea acestei prezumţii conducerea are în 
vedere previziunile referitoare la intrările viitoare 
de numerar.

f) Conversia tranzacţiilor 
exprimate în devize

Tranzacţiile în devize sunt înregistrate 
la cursul de schimb publicat de către Banca 
Naţională a României de la data tranzacţiei. 
Diferenţele de curs care rezultă din tranzacţiile 
încheiate în devize sunt incluse ca venituri sau 
cheltuieli la data încheierii tranzacţiilor, folosin
duse cursul de schimb din ziua respectivă. 
Activele şi pasivele monetare înregistrate în 
devize sunt exprimate în lei la cursul din ziua 
întocmirii bilanţului contabil cu excepţia ac
tivelor în devize înregistrate ca imobilizări fi
nanciare care sunt convertite în lei la cursul de 
schimb în vigoare la data achiziţionării acesto
ra. Tranzacţiile de schimb la termen înregistrate 
în devize sunt convertite la cursul la termen 
rămas de scurs de la data întocmirii bilanţului. 
Pierderea sau câștigul rezultând din conver
sia activelor şi pasivelor monetare înregistrate 
în devize este reflectată în contul de profit și 
pierdere al anului curent.
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Cursurile oficiale de schimb ale principalelor monede străine la sfârșitul perioadei de rapor
tare au fost:

Moneda 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012 Variație

EUR 1: RON 4,3197 1: RON 4,4287 2,5%

USD 1: RON 3,3393 1: RON 3,3575 0,5%

CHF 1: RON 3,5528 1: RON 3,6681 3,2%

GBP 1: RON 5,1545 1: RON 5,4297 5,3%

g) Numerar şi echivalente 
de numerar

Numerarul şi echivalentele de numerar 
sunt evidenţiate în bilanţ la cost.

i) Imobilizări financiare

Titlurile de investiţii reprezintă acele ac
tive financiare cu plăți fixe sau determinabile şi 
scadenţă fixă pe care FGDB are intenţia fermă 
şi posibilitatea de a le păstra până la scadenţă.

Clasificarea titlurilor ca şi titluri de investiţii 
depinde de:

• condiţiile şi caracteristicile activului 
financiar şi

• capacitatea şi intenţia efectivă a FGDB 
de a deţine aceste instrumente până la 
scadență.

Decizia privind clasificarea ca titluri de 
investiţii nu va lua în considerare oportunităţile 
viitoare de a realiza profit pe baza respectivului 
portofoliu şi astfel nici preţurile de cumpărare 
oferite de alţi investitori până la scadenţa in ves
tiţiei deoarece se intenţionează păstrarea in ves
tiţiei până la maturitate, indife rent de fluc tuaţiile 
de valoare de pe piață, şi nu se in ten ţionează 
vân zarea acesteia.

O precondiție pentru clasificarea ca titluri 
de investiţii este evaluarea intenţiei şi capacităţii 

FGDB de a deţine aceste instrumente până la 
scadenţă; această evaluare trebuie efectuată 
nu doar la momentul achiziţiei inițiale şi la mo
mentul fiecărei închideri contabile.

Dacă în urma modificării intenţiei sau 
capacităţii instituţiei de a deţine până la 
scadenţă instrumentele din categoria titlurilor 
de investiţii, nu mai este potrivită clasificarea 
acestora ca titluri de investiții, acestea vor fi re
clasificate în categoria titlurilor de plasament şi 
vor fi evaluate potrivit acestei categorii.

În condițiile în care instituția a proce
dat la vânzarea sau la reclasificarea de va
lori semnificative de titluri de investiții, în de
cursul exercițiului financiar curent sau a două 
exerciții financiare precedente, aceasta nu va 
putea clasifica niciun activ financiar ca titlu de 
investiții („regula contaminării”).

Această interdicție nu se aplică în situația 
în care respectiva vânzare sau reclasificare:

• este atât de apropiată de scadența 
activului financiar (de exemplu, cu mai 
puțin de trei luni înainte de scadență) 
încât modificările ratei dobânzii de pe 
piață nu ar mai fi putut avea un efect 
semnificativ asupra valorii juste a 
activului financiar;

• are loc după ce sa recuperat în mod 
substanțial valoarea principalului 
activului financiar, prin plăți eșalonate 
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sau prin rambursări anticipate; sau 
este atribuită unui eveniment izolat, nu 
este repetitiv și nu putea fi anticipat în 
mod rezonabil.

p) Rezerve specifice fondului 
de garantare a depozitelor 
în sistemul bancar

Rezervele FGDB includ: contribuţiile 
iniţiale primite de la instituţii de credit, 
contribuţiile anuale primite de la instituţiile de 
credit, contribuţiile speciale și alte rezerve con
stituite din profiturile anilor anteriori.

Funcţionalitatea şi modalitatea de re
flectare în contabilitate a acestor conturi este 
stabilită de Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996 
privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului 
de garantare a depozitelor în sistemul ban
car, precum şi de Ordinul BNR 27/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare, astfel: 

I. Contribuţia iniţială 
Aceasta reprezintă contribuţia datorată 
FGDB de instituţiile de credit care 
intră în schema de garantare a FGDB. 
Aceasta se înregistrează la momentul 
autorizării instituţiei de credit. 

II. Contribuţia anuală 
Contribuţia anuală este calculată şi 
plătită anual de către instituţiile de 
credit şi este înregistrată pe baza 
contabilităţii de angajamente. 

III. Contribuţiile speciale 
Acestea reprezintă alte contribuţii de 
încasat de la instituţiile de credit, în 
condiţiile legii, atunci când resursele 
financiare ale FGDB sunt insuficiente 
pentru plata compensaţiilor garantate. 

IV. Recuperări creanţe 
Acestea reprezintă sumele provenite 
din recuperarea creanţelor FGDB 
aferente plăţilor compensatorii 
efectuate în cazul falimentului băncilor 
comerciale. 
 
Contribuţiile făcute de instituţiile de 
credit nu se restituie, inclusiv în cazul 
lichidării judiciare sau dizolvării unei 
instituţii de credit. 

V. Fonduri constituite din alte venituri 
Alte venituri stabilite conform 
O.G. 39/1996 şi Ordinului 27/2011 
reprezentând donaţiile 
şi sponsorizările primite, venituri 
din asistenţa financiară şi activitatea 
desfăşurată de FGDB ca lichidator 
al băncilor aflate în faliment, precum 
şi alte venituri stabilite conform legii. 

VI. Fond constituit din veniturile din 
investirea resurselor financiare 
disponibile 
Aceste rezerve sunt constituite din 
profitul net al FGDB. Conform O.G. 
39/1996, profitul FGDB, obţinut ca 
diferenţă între veniturile şi cheltuielile 
acestuia, este neimpozabil şi este 
repartizat pentru constituirea unui fond 
anual de participare la profit, în limita 
unei cote de până la 1% din profit, cu 
aprobarea Consiliului de administraţie 
al FGDB, iar diferenţa va fi utilizată 
pentru reîntregirea resurselor FGDB, 
destinate plăţii depozitelor garantate, 
precum şi pentru finanţarea investiţiilor 
corporale şi necorporale ale acestuia, 
conform bugetului de venituri şi 
cheltuieli aprobat de Banca Naţională a 
României.
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Contul de rezerve se diminuează cu: 

• plăţile efective efectuate de FGDB 
către deponenţii garantaţi prin lege 
ai băncilor care au intrat în faliment, 

• ratele și dobânzile la creditele 
contractate pentru plata 
compensaţiilor garantate, 

• comisionul de neutilizare 
a creditelor standby încheiate 
cu instituţiile de credit, 

• conform O.G. 39/1996.

Astfel, FGDB nu înregistrează provizi
oane aferente cererilor de despăgubire ale 
deponenţilor garantaţi în curs de soluţionare 
sau aferente potenţialelor despăgubiri care nu 
au fost notificate FGDB.

q) Impozit pe profit

FGDB este scutit de la plata impozitului pe 
profit conform O.G. 39/1996, cu completările şi 
modificările ulterioare.

r) Provizioane pentru 
riscuri și cheltuieli

Provizioanele pentru riscuri și chel tu
ieli sunt destinate să acopere datoriile a căror 
natură este clar definită și care la data bilanțului 
este probabil să existe sau este cert că vor 
exis ta, dar care sunt incerte în ceea ce privește 
valoarea sau data la care vor apărea.

Provizioanele pentru riscuri și cheltu ieli 
sunt recunoscute numai în momentul în care: 

• FGDB are o obligație curentă generată 
de un eveniment anterior; 

• Este probabil ca o ieșire de resurse să 
fie necesară pentru a onora obligația 
respectivă; și 

• Poate fi realizată o estimare credibilă a 
valorii obligației.

Nu se recunosc provizioane pentru pierde
rile viitoare din exploatare. Câștigurile rezultate 
din cedarea preconizată a activelor nu sunt lua
te în considerare în evaluarea unui provizion, iar 
dacă se estimează că o parte sau toate chel
tuielile lega te de un provizion vor fi rambursate 
de către o terță parte, rambursarea este re cu
noscută numai în momentul în care este sigur că 
va fi primită. Provizioanele sunt revizuite la data 
fiecărui bilanț și ajustate pentru a reflecta cea 
mai bună estimare curentă. În cazul în care pen
tru stingerea unei obligații nu mai este probabilă 
o ieșire de resurse, provizionul este anulat prin 
re lua re la venituri. Provizionul va fi utilizat numai 
pentru scopul pentru care a fost inițial recunoscut.

FGDB constituie provizioane pentru liti
gii pe baza evaluării departamentului juridic a 
necesității constituirii provizioanelor și a nive
lului acestora pentru acoperirea eventualelor 
pierderi care ar putea fi înregistrate în litigiile 
în care FGDB este acționat în instanță în cali
tate de pârât/parte civilmente responsabilă, cu 
o pretenție evaluabilă în bani.

t) venituri din dobânzi

Veniturile din dobânzi sunt recunoscute în 
contul de profit şi pierdere, conform princi piului 
contabilității de angajamente, pentru toate in
stru mentele financiare purtătoare de do bânzi, din 
momentul apariţiei lor. Veniturile din do bânzi in
clud şi venituri generate de eşalonarea discountu
lui conform metodei dobânzii efective pentru ac
tivele achiziţionate la o valoare mai mică şi suma 
de plătit la scadenţă, precum şi pen tru primele 
generate de datoriile contractate la o valoare mai 
mare decât valoa rea rambursabilă la scadenţă.
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u) Recunoașterea veniturilor

FGDB nu desfăşoară activităţi comer
ciale. Veniturile sunt realizate din dobânzile 
la imobilizările financiare. În aceste situaţii 

financiare, veniturile şi cheltuielile sunt prezen
tate la valoarea brută. În bilanţul contabil, da
toriile şi creanţele de la aceiaşi parteneri sunt 
prezentate la valoarea netă în momentul în care 
există un drept de compensare.

3. Creanţe asupra instituţiilor de credit

31 decembrie 2011
(RON)

31 decembrie 2012
(RON)

Conturi curente 115.572 1.268.634

Plasamente la bănci 
la termen 1.182.309.288 1.269.373.798

Total 1.182.424.860 1.270.642.432

4. Efecte publice, obligațiuni și alte titluri cu venit fix 

31 decembrie 2011 
(RON)

31 decembrie 2012 
(RON)

Titluri de investiţii, din care: 838.382.122 1.647.469.351

• Titluri de investiţii 688.222.122 1.335.095.454

• Obligaţiuni 150.160.000 312.373.897

Creanţe atașate – titluri de investiţii 20.122.295 25.329.576

Titluri de plasament 240.290.034 –

Creanţe atașate – titluri de plasament 420.411 –

Total 1.099.214.862 1.672.798.927

9. fond constituit din contribuţiile instituţiilor de credit (sume cumulate)

31 decembrie 2011 
(RON)

31 decembrie 2012 
(RON)

Contribuţie iniţială – 1% 6.472.230 6.472.230

Contribuţie anuală, inclusiv majorată 1.769.183.779 2.189.029.120

Contribuţie specială 61.777.997 61.777.997

Comision pentru linie credit (14.825.698) (14.825.698)

Compensări depozite (512.243.727) (512.243.727)

Total 1.310.364.581 1.730.209.922
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Contribuţia iniţială se plăteşte în termen 
de 30 de zile calendaristice de la data obţinerii 
autorizaţiei de funcţionare emisă de Banca 
Naţională a României, respectiv în cazul su
cursalelor instituţiilor de credit cu sediul în alte 
state membre, de la data obţinerii calităţii de 
participant la FGDB. În anul 2012, nu a fost ca
zul de a se încasa contribuţia iniţială.

Contribuţia anuală a fiecărei instituţii 
de credit se determină pe baza declaraţiilor 
transmise de către aceasta FGDB. În 2012 
contribuţia anuală încasată de către FGDB a 
fost în sumă de 419.845.342 lei şi sa calculat în 
procent de 0,3% asupra depozitelor garantate 
(2011: 0,3%). Procentul de contribuţie se pro
pune de către FGDB şi se aprobă de Consiliul 

de administraţie al Băncii Naţionale a României.

În cazul în care, la solicitarea FGDB, 
Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a 
României apreciază că resursele FGDB sunt in
suficiente pentru onorarea obligaţiilor de plată, 
acesta poate stabili plata unei contribuţii spe
ciale de către fiecare instituţie de credit, egală 
cu până la nivelul contribuţiei anuale aferente 
exerciţiului financiar respectiv. În anul 2012, nu 
a fost cazul de a se încasa contribuţia specială.

Compensaţia este suma pe care FGDB o 
plăteşte fiecărui deponent garantat pentru de
pozitele indisponibile, indiferent de numărul 
acestora, în limita plafonului de garantare. În 
anul 2012 nu a fost cazul.

10. fondul de restructurare bancară

31 decembrie 2012 (RON)

Cotizaţie anuală 2011 50.009.393

Sold 31 decembrie 2011 50.009.393

Cotizaţie anuală 2012 50.157.211

Profit 2011 capitalizat 1.613.799

Total 101.780.403

Fondul de restructurare bancară se con
stituie în vederea asigurării resurselor financi
are necesare plăţii despăgubirilor pentru per
soanele prejudiciate prin măsurile dispuse şi 
implementate în cursul administrării speciale.

Fondul de restructurare bancară este ad
ministrat de Fondul de garantare a depozitelor 
în sistemul bancar.

Cotizaţia anuală se determină prin aplica
rea unei cote procentuale asupra valorii pasivului 
negarantat al fiecărei instituţii de cre dit persoană 
juridică română. Cota procentuală utilizată la 
determinarea cotizaţiei anuale se stabileşte 

avânduse în vedere necesarul optim de resurse 
fi nan ciare ale fondului de restructurare bancară, 
precum şi nivelul corespunzător de atins pen tru 
fiecare an şi nu poate depăşi nivelul de 0,1%.

În 2012 cotizaţia anuală încasată de FGDB 
a fost în sumă de 50.157.211 lei şi sa calculat ca 
procent de 0,0322% asupra pasivului negarantat.

Profitul anului 2011, în sumă de 1.613.799 
RON, obținut din investirea resurselor fondu
lui de restructurare bancară, a fost capitalizat 
în urma deciziei Consiliului de Administraţie al 
FGDB după autorizarea situațiilor financiare de 
la 31 decembrie 2011.
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11. fond constituit din încasările din recuperarea creanţelor (sume cumulate)

31 decembrie 2011 
(RON)

31 decembrie 2012 
(RON)

Recuperare creanţe 174.489.241 174.489.241

Dobânzi la credite bancare  BNR (108.774.955) (108.774.955)

Total 65.714.286 65.714.286

Recuperarea creanţelor reprezintă sumele pe care FGDB lea încasat de la instituţiile de 
credit, reprezentând contribuţiile anuale datorate la data declarării falimentului şi compensaţiile 
cuvenite deponenţilor.

În anul 2012 nu sau recuperat creanţe de la instituţiile de credit declarate în faliment.

12. fond constituit din veniturile din investirea resurselor financiare disponibile

31 decembrie 2011 
(RON)

31 decembrie 2012 
(RON)

Fond constituit din veniturile din investirea 
resurselor financiare disponibile – cota parte profit 749.705.318 896.878.949

Sumele reprezintă profitul cumulat al FGDB rezultat din distribuirea profiturilor din anii precedenți.

13. fond constituit din alte venituri, stabilite conform legii

31 decembrie 2011 
(RON)

31 decembrie 2012 
(RON)

Remuneraţia FGDB din activitatea desfășurată 
ca lichidator 2.590.843 2.590.843

15. Repartizarea profitului

31 decembrie 2011 
(RON)

31 decembrie 2012 
(RON)

Rezultatul activităţii curente – profit, din care: 150.273.955 180.776.904

Profit din resursele fondului de garantare 148.660.156 175.679.665

Profit din resursele fondului de restructurare 
bancară 1.613.799 5.097.239

Profit nerepartizat 150.273.955 180.776.904
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Distribuirea profitului pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2012 se decide de 
către Consiliul de administraţie al FGDB.

16. Informații privind unele posturi din contul de profit si pierdere

a) Dobânzi de primit și venituri asimilate

(RON) 2011 2012

Conturi curente 79.744 219.997

Plasamente la bănci 89.037.831 95.924.429

Titluri cu venit fix și alte obligațiuni 72.374.249 96.360.827

Total 161.491.824 192.505.253

b) Cheltuieli cu comisioanele

Cheltuielile cu comisioanele bancare aferente anului 2012 au fost în sumă de 57.056 RON 
(2011: 54.041 RON).

c) Profit sau pierdere din operațiuni financiare

În cursul anului 2012 FGDB a înregistrat o pierdere netă din operațiuni financiare în sumă 
de 2.088 RON23 (2011: profit net în sumă de 433 RON).

d) Cheltuieli cu personalul

(RON) 2011 2012

Cheltuieli cu salariile 6.698.984 7.106.318

Cheltuieli privind asigurările şi protecția sociale, 
din care: 1.660.156 1.790.600

•  cheltuieli privind pensiile 1.101.361 1.149.276

Total 8.359.140 8.896.918

23 Nota FGDB: Diferență de 
curs valutar.
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e) Alte cheltuieli administrative

(RON) 2011 2012

Telecomunicații și prelucrarea datelor 84.803 121.350

Publicitate 448.234 146.824

Deplasări 120.377 165.834

Materiale și obiecte de inventar 150.887 220.413

Întreținere și utilități 91.592 124.050

Audit, consultanță și alte servicii 622.314 545.226

Colaboratori 599.155 709.580

Alte cheltuieli administrative 77.739 160.707

Total 2.195.101 2.193.894

Cheltuielile cu onorariile de audit aferente anului 2012 au fost în sumă de 30.360 RON 
(2011: 62.901 RON).

19. Managementul riscului

a) Riscul legat de rata dobânzii

FGDB este expus efectului fluctuaţiilor 
nivelului principalelor dobânzi de piaţă la nive
lul poziţiei financiare şi a fluxurilor de trezore
rie. Rata dobânzii poate să crească ca rezultat 
al unor astfel de schimbări, dar se poate reduce 

de asemenea şi poate produce pierderi în even
tualitatea apariţiei unor modificări neprevăzute. 
Conducerea FGDB monitorizează periodic ex
punerea la modificările ratei dobânzii.

b) Riscul de piaţă

Economia României este încă în curs de 
dezvoltare şi există un grad considerabil de in
certitudine referitor la direcţia posibilă a poli
ticilor economice interne. Conducerea FGDB 

nu poate prevedea care vor fi schimbările ce 
vor avea loc în România şi ce efect ar putea 
avea asupra situaţiei financiare şi a rezultatelor 
tranzacţiilor FGDB.

c) Riscul de lichiditate

Strategia FGDB are în vedere asigura rea, 
pe cât posibil, de suficiente lichidități pen
tru ași îndeplini obligațiile când acestea vor 

ajunge la scadență astfel încât să nu se înre
gistreze pierderi.
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-RON-

La 31 decembrie 2012 Până la 
3 luni

Între 3 luni 
și un an

Peste 1 an și 
până la 5 ani Total

Casa 7.004   7.004

Conturi curente 
la bănci 1.268.634   1.268.634

Creanţe asupra instituţiilor de credit  587.879.601 681.494.197 1.269.373.798

Efecte publice, obligaţiuni și alte titluri cu venit fix   1.672.798.927 1.672.798.927

Alte instrumente financiare   186.557.000 186.557.000

Alte active 138.598   138.598 

Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate 35.194 25.420.555 9.984.862 35.440.611

Total active 1.449.430 613.300.156 2.550.834.986 3.165.584.572

Alte datorii 692.449   692.449

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 2.695.394.000   2.695.394.000

Fondul de restructurare bancară 101.780.413   101.780.413

Total pasive 2.797.866.862 - - 2.797.866.862

Excedent/(nevoie) de lichiditate (2.796.417.432) 613.300.156 2.550.834.986 367.717.710

-RON-

La 31 decembrie 2011 Până la 
3 luni

Între 3 luni 
și un an

Peste 1 an și 
până la 5 ani Total

Casa 16.968   16.968

Conturi curente 
la bănci 115.572   115.572

Creanţe asupra instituţiilor de credit 205.022.659 790.729.629 186.557.000 1.182.309.288

Efecte publice, obligaţiuni și alte titluri cu venit fix 240.710.445  858.504.417 1.099.214.862

Alte instrumente financiare   186.557.000 186.557.000

Alte active 130.946   130.946

Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate 701.344 39.257.267 7.728.131 47.686.742

Total active 446.697.934 829.986.896 1.239.346.548 2.516.031.378

Alte datorii 470.900   470.900

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul 
bancar 2.128.375.028   2.128.375.028

Fondul de restructurare bancară 50.009.393   50.009.393

Total pasive 2.178.855.321 - - 2.178.855.321

Excedent/(nevoie) de lichiditate (1.732.157.387) 829.986.896 1.239.346.548 337.176.057
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d) riscul valutar

FGDB operează întro economie în curs de dezvoltare caracterizată printro instabilitate a 
cursurilor de schimb ale principalelor valute (EUR, USD, CHF), drept dovadă fiind fluctuațiile în
registrate în ultimii ani în principal de valute precum EUR sau CHF. În aceste condiţii există un risc 
al scăderii valorii activelor monetare nete deţinute în RON.

La 31 decembrie 2012, FGDB deține conturi curente la bănci denominate în EUR în sumă de 
4.409 echivalent RON (31 decembrie 2011: 6 RON), USD în sumă de 6.022 echivalent RON (31 
decembrie 2011: 4.334 RON) și alte valute în sumă de 269 echivalent RON (31 decembrie 2011: 
163 RON). Restul activelor și datoriilor monetare sunt denominate în RON.

e) Riscul de credit

Principalul obiectiv al FGDB în cursul anului 2012 a fost întărirea capacității operaționale și 
financiare atât pentru a asigura resursele necesare eventualelor plăți de compensații, cât și pen
tru a putea îndeplini în bune condiții noile atribuții ale FGDB pe linia stabilizării financiare, care au 
fost introduse prin Ordonanța Guvernului nr. 1/2012 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative din domeniul instituțiilor de credit.

Și în cursul anului 2012 sa acordat o atenție deosebită investirii eficiente și în condiții de 
creștere a lichidității și de minimizare a riscului, a resurselor financiare disponibile ale FGDB, în con
formitate cu strategia de expunere a acestuia pe anul 2012 aprobată de Consiliul de administrație 
al Băncii Naționale a României.

i. Titluri de investiții, din care: 31 decembrie 2012 
(RON)

Titluri de investiții 1.344.539.678

Obligațiuni 328.259.249 

Total 1.672.798.928 

ii. Depozite bancare 31 decembrie 2012 
(RON)

Total depozite bancare și conturi curente 1.270.642.432 
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LISTA INSTITUŢIILOR DE CREDIT PARTICIPANTE 
LA fgDB LA 31 DECEMBRIE 2012 

1. Alpha Bank România  S.A.
2. ATE Bank România  S.A.
3. Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP
4. Banca Comercială Carpatica  S.A.
5. Banca Comercială Feroviara  S.A.
6. Banca Comercială Intesa Sanpaolo România  S.A.
7. Banca Comercială Română  S.A.
8. Banca de Export  Import a României EXIMBANK  S.A.
9. Banca Millennium  S.A.

10. Banca Românească  S.A., membră a Grupului National Bank of Greece
11. Banca Transilvania  S.A.
12. Bancpost  S.A.
13. Bank Leumi România  S.A.
14. BCR Banca pentru Locuinţe  S.A.
15. BRD  Groupe Société Générale  S.A.
16. CEC Bank  S.A.
17. Crédit Agricole Bank România  S.A.
18. Credit Europe Bank (România)  S.A.
19. Garanti Bank  S.A.
20. Libra Internet Bank  S.A.
21. Marfin Bank (România)  S.A.
22. Nextebank  S.A.
23. OTP Bank România  S.A.
24. Piraeus Bank România  S.A.
25. Porsche Bank România  S.A.
26. ProCredit Bank  S.A.
27. Raiffeisen Banca pentru Locuinţe  S.A.
28. Raiffeisen Bank  S.A.
29. RBS Bank (România)  S.A.
30. Romanian International Bank  S.A.
31. UniCredit Ţiriac Bank  S.A.
32. Volksbank România  S.A.
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SITUAŢIA DEPOzITELOR LA INSTITUŢIILE DE CREDIT 
PARTICIPANTE LA fgDB LA 31 DECEMBRIE 2012 

Nr. 
crt. Indicatori 31 dec. 20111 31 dec. 2012 Diferenţe

0 1 2 3 4 = 3  2 5 = 4 / 2 (%)

1. Număr titulari de depozite  total: 15.648.229 15.500.121 148.108 0,9

• persoane fizice 14.695.955 14.540.212 155.743 1,1

• persoane juridice 952.274 959.909 7.635 0,8

2. Număr titulari de depozite garantate  total, din care: 15.613.508 15.448.237 165.271 1,1

• persoane fizice 14.694.367 14.528.322 166.045 1,1

• persoane juridice 919.141 919.915 774 0,1

3. Total depozite (milioane lei), din care: 287.630,3 289.326,6 1.696,3 0,6

• în lei 154.854,4 150.482,3 4.372,1 2,8

• în valută (în echivalent lei) 132.775,9 138.844,3 6.068,4 4,6

4.
Total depozite garantate (milioane lei), din care: 140.296,4 148.899,0 8.602,6 6,1

% din total depozite 48,8 51,5

• în lei 91.265,0 92.716,0 1.451,0 1,6

• în valută (în echivalent lei) 49.031,5 56.183,0 7.151,5 14,6

5.
Valoarea depozitelor garantate ale persoanelor 
fizice (milioane lei), din care: 106.531,4 114.996,6 8.465,2 7,9

% din total depozite garantate 75,9 77,2

• în lei 66.255,3 68.451,7 2.196,4 3,3

• în valută (în echivalent lei) 40.276,1 46.544,9 6.268,8 15,6

6.
Valoarea depozitelor garantate ale persoanelor 
juridice (milioane lei), din care: 33.765,0 33.902,4 137,4 0,4

% din total depozite garantate 24,1 22,8

• în lei 25.009,7 24.264,4 745,3 3,0

• în valută (în echivalent lei) 8.755,4 9.638,1 882,7 10,1

7.
Total depozite negarantate (milioane lei), din care: 147.333,9 140.427,6 6.906,3 4,7

% din total depozite 51,2 48,5

• în lei 63.589,4 57.766,3 5.823,1 9,2

• în valută (în echivalent lei) 83.744,4 82.661,3 1.083,1 1,3

1 Date finale actualizate în urma verificării bazei de calcul a contribuţiei datorate de instituţiile de credit în anul 2012.
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