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MISIUNE
FGDB plătește deponenților garantați compensațiile cuvenite în cazul 

în care banca nu mai poate restitui acestora sumele depuse.

FGDB este administrator al fondului de rezoluție bancară 
și poate exercita funcția de administrator special, administrator temporar, 

lichidator unic sau acționar la o bancă-punte sau 
la un vehicul de administrare a activelor potrivit legislației 

privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit.

VALORI 
îmbrățișate și promovate de FGDB

FGDB este o instituție apolitică
ce asigură, în limitele prevăzute de lege, protecția banilor din conturile 

deponenților deschise la băncile românești, contribuind în acest fel 
la stabilitatea financiară și la stimularea economisirii.

Tratăm toți deponenții cu respectul, 
buna-credință și profesionalismul cuvenite. 
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În perioada
1996-2001, 

FGDB a avut ca
responsabilitate principală

doar garantarea depozitelor, 
efectuând plăți de compensații

către deponenții băncilor 
intrate în faliment.

În perioada
2002-2015, 

pe lângă garantarea 
depozitelor s-au adăugat 

și atribuții în domeniul
lichidării și al 

stabilizării bancare.

Protecția
deponenților

și participant la
menținerea stabilității

financiare

Din decembrie 2015,
FGDB a devenit schemă
statutară de garantare 

a depozitelor și administrator
al fondului de rezoluție
bancară din România,

cu competențe și în activități 
legate de aplicarea măsurilor

de intervenție timpurie
și de rezoluție bancară.
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Obiectivul principal al FGDB este de a garanta 
depozitele populației și ale persoanelor 
juridice constituite la instituțiile de credit 
autorizate de Banca Națională a României, 
fiind singura schemă statutară1 de garantare 
a depozitelor din România. 

Aria atribuțiilor FGDB s-a lărgit pe parcursul 
celor peste două decenii de funcționare, 
competențele sale în cadrul sistemului 
național de asigurare a stabilității financiare 
fiind consolidate treptat. 

În acest sens, pe lângă atribuțiile specifice 
unei scheme de garantare a depozitelor, FGDB 
i-au fost conferite prin lege noi responsabilități 
privind administrarea fondului de rezoluție 
bancară și desfășurarea de activități legate 
de aplicarea măsurilor de intervenție timpurie, 
rezoluție bancară și lichidare a instituțiilor de 
credit. 

În prezent, FGDB deține un set extins de 
competențe și responsabilități în comparație 
cu alte scheme de garantare a depozitelor. Pe 
linia activităților ce țin de aplicarea măsurilor 
de intervenție timpurie și a celor de rezoluție a 
instituțiilor de credit, FGDB poate fi:
• administrator temporar;
• administrator special pentru o instituție de  
   credit aflată în rezoluție;
• acționar la o instituție-punte;
• acționar la un vehicul de administrare a 
   activelor.  

________________  
1 Calitate dobândită în baza 
Legii nr. 311/2015 privind 
schemele de garantare a 
depozitelor și Fondul de 
garantare a depozitelor 
bancare, prin care s-a 
realizat transpunerea 
în legislația națională 
a Directivei 2014/49/
UE privind schemele de 
garantare a depozitelor. 
Odată cu această lege, a 
fost adoptat și un alt act 
normativ cu impact asupra 
FGDB, și anume Legea nr. 
312/2015 privind redresarea 
și rezoluția instituțiilor 
de credit și a firmelor de 
investiții, precum și pentru 
modificarea și completarea 
unor acte normative în 
domeniul financiar. 

1. Fondul de garantare a depozitelor bancare 
       (FGDB) și cadrul său de administrare

Obiectivul principal și alte competențe ale FGDB

Schema statutară
de garantare 
a depozitelor
din România

Acționar la 
o instituție-punte

Acționar 
la un vehicul

de administrare
a activelor

Lichidator 
administrativ unic

și lichidator judiciar*

Agent de plată
pentru schemele
de garantare din

statele membre ale UE 

Administrator 
al fondului de

rezoluție bancară
din România

Administrator
temporar

Administrator
special la

o instituție de credit 
aflată în rezoluție

Scopul FGDB

Pe lângă atribuțiile de mai sus, FGDB 
desfășoară și activitatea de lichidator unic al 
unei instituții de credit în cazul în care Banca 
Națională a României dispune dizolvarea 

urmată de lichidare a unei instituții de credit 
sau când lichidarea are loc la inițiativa 
acționarilor. 

* Calitatea de lichidator judiciar va fi exercitată doar până la finalizarea procedurilor de lichidare în curs.



Date relevante la 31 decembrie 2018

FGDB acoperă depozitele eligibile
în limita echivalentului în lei
al sumei de 100.000 euro
per deponent per instituție de credit.

pentru persoanele fizice și juridice
PLAFON DE ACOPERIRE TERMEN DE PLATĂ

A COMPENSAȚIILOR

FGDB acordă o acoperire
suplimentară "pentru o perioadă de 
12 luni de la data la care suma a fost 
creditată în cont la instituția de credit 
în cauză sau de la data la care 
depozitele pot fi transferate legal la 
o altă instituție de credit". 

Acoperirea temporară suplimentară 
se aplică depozitelor rezultate din:

• tranzacții imobiliare referitoare la 
bunuri imobile cu destinație locativă,

• evenimentul pensionării, 
disponibilizării, situaţia de invaliditate 
sau deces al deponentului,

• încasarea unor indemnizaţii de 
asigurare sau a unor compensaţii 
pentru daune rezultate din infracţiuni 
sau pentru condamnări pe nedrept.

FGDB se numără printre schemele 
de garantare a depozitelor din 
Uniunea Europeană cu cel mai redus 
termen de plată a compensațiilor, 
respectiv 7 zile lucrătoare.

DEPOZITE ELIGIBILE

15.105.034 persoane fizice și juridice
14.107.271 persoane fizice garantate,      

(toate întreprinderile, indiferent
de mărime), din care 99,7%
persoane rezidente

rezidente
    997.763 persoane juridice garantate,       

Depozite la termen, conturi curente, 
conturi de economii, conturi de card, 
conturi comune și alte produse similare, 
în lei și valută, inclusiv dobânda.

Depozite în lei: 185,99 mld. lei

176,64 mld. lei

113,98 mld. lei

104,63 echiv. mld. leiDepozite în valută: 
Depozite ale 
persoanelor fizice:
Depozite ale 
persoanelor juridice:
Depozite ale persoanelor
fizice și juridice rezidente:  281,40 mld. lei
Depozite ale persoanelor
fizice și juridice nerezidente:   9,22 mld. lei

TOTAL DEPOZITE ELIGIBILE
290,62 mld. lei

DEPONENȚI GARANTAȚI
NIVEL SUPLIMENTAR DE

GARANTARE pentru persoane fizice

RESURSE 
ADMINISTRATE DE FGDB

Fondul de garantare 
a depozitelor:          5,71 mld. lei
Fondul de rezoluție 
bancară:                 1,16 mld. lei

INSTITUȚII DE CREDIT
PARTICIPANTE LA FGDB

Toate instituțiile de credit autorizate 
de Banca Națională a României, 
în număr de 27 la sfârșitul anului 2018
(N.B. sucursalele din România ale 
instituțiilor de credit cu sediul în alte
state membre ale Uniunii Europene 
participă la schemele din țările de origine)

din care 98,9% persoane

(i) Acoperirea asigurată de FGDB

În anul 2018, în contextul menținerii 
coordonatelor de bază ale protecției 
deponenților, respectiv plafonul de acoperire 
a depozitelor și termenul de plată a 
compensațiilor, la nivelurile din anii precedenți, 
FGDB a continuat să asigure toate condițiile 
îndeplinirii eficiente a obligațiilor pe care le 
are, potrivit legii, față de deponenți.

În cazul falimentului unei instituții de credit 
sau al unei alte situații de indisponibilizare a 
depozitelor, FGDB despăgubește deponenții 
garantați în limita plafonului de acoperire de 

100.000 euro, în echivalent lei. Pentru anumite 
cazuri speciale de depozite5, se asigură un 
nivel suplimentar de garantare "pentru o 
perioadă de 12 luni de la data la care suma a 
fost creditată în cont la instituția de credit în 
cauză sau de la data la care depozitele pot fi 
transferate legal la o altă instituție de credit", 
acesta fiind stabilit și reconsiderat periodic de 
către Banca Națională a României pe baza 
evoluției indicatorilor statistici relevanți.

Plafonul de acoperire de 100.000 euro este 
aplicabil în toate statele membre ale Uniunii 
Europene, în România fiind implementat de la 
sfârșitul anului 2010.

________________  
2 Legea nr. 83/1998 privind 
procedura falimentului 
băncilor, cu modificările și 
completările ulterioare, care 
a fost abrogată în anul 2004.
3 Acordul de cooperare 
multilaterală a fost elaborat 
și încheiat la nivelul 
Forumului European al 
Asigurătorilor de Depozite 
(EFDI) în conformitate cu 
cerințele Ghidului Autorității 
Bancare Europene privind 
acordurile de cooperare 
între schemele de garantare 
a depozitelor în temeiul 
Directivei 2014/49/UE, fiind 
validat de către Autoritatea 
Bancară Europeană. FGDB 
a aderat la acest acord încă 
de la început, respectiv din 
toamna anului 2016.
4 EDDIES - European DGS to 
DGS Information Exchange 
System.
5 Acoperirea temporară 
suplimentară se aplică 
depozitelor rezultate din:
•tranzacții imobiliare 
referitoare la bunuri imobile 
cu destinație locativă;
•evenimentul pensionării, 
disponibilizării, situația de 
invaliditate sau deces al 
deponentului;
•încasarea unor indemnizații 
de asigurare sau a unor 
compensații pentru daune 
rezultate din infracțiuni 
sau pentru condamnări pe 
nedrept.

Raport anual 2018 Raport anual 20188

a) Garantarea depozitelor la instituțiile de credit participante la FGDB

Totodată, trebuie menționat că, în baza fostei 
legislații privind falimentul instituțiilor de 
credit2, FGDB a fost numit lichidator judiciar 
la două bănci care au intrat în faliment în anul 
2002, respectiv Banca Română de Scont 
(BRS) și Banca Turco-Română (BTR). Deși 
potrivit legislației actuale, FGDB nu mai are 
calitatea de lichidator judiciar, acesta va 
continua să-și exercite atribuțiile respective 
până la închiderea procedurii de faliment a 
celor două bănci. 

În planul relațiilor de cooperare cu schemele 
de garantare a depozitelor din celelalte 
state membre ale Uniunii Europene, FGDB 
acționează în calitate de agent de plată a 
compensațiilor în numele schemelor care 
garantează depozitele la sucursalele băncilor 
străine de pe teritoriul României. 

În acest sens, FGDB este parte a Acordului 
de cooperare multilaterală încheiat de 
schemele de garantare a depozitelor din 
Uniunea Europeană3. De asemenea, în 
contextul cooperării între schemele de 
garantare a depozitelor, în vederea asigurării 
infrastructurii necesare atât pentru efectuarea 
plăților transfrontaliere, cât și pentru 

realizarea schimbului de informații printr-un 
sistem securizat centralizat, la nivelul Uniunii 
Europene a fost dezvoltat și implementat 
sistemul EDDIES4, la care FGDB a aderat în 
cursul anului 2018.

Întrucât anul 2018 s-a caracterizat 
prin menținerea stabilității sistemului 
financiar-bancar din România și consolidarea 
solidității acestuia, nu au fost înregistrate 
situații care să necesite intervenția FGDB prin 
plata de compensații, finanțarea de măsuri de 
rezoluție sau exercitarea uneia dintre calitățile 
pe care le poate avea în cazul aplicării de 
măsuri de intervenție timpurie ori rezoluție 
bancară.

În aceste condiții, activitatea FGDB a 
continuat și în anul 2018 să fie concentrată 
pe consolidarea cadrului de reglementare și 
atingerea de noi standarde corespunzătoare 
celor trei mari linii de activitate:
a) garantarea depozitelor la instituțiile de 
      credit participante;
b)   administrarea fondului de rezoluție bancară;
c)  lichidarea judiciară la cele două bănci în
      faliment la care FGDB este lichidator.

9
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Evoluția fondului de garantare a depozitelor de la înființare până la 31 decembrie 2018

________________  
11 Fondul de restructurare 
bancară a fost constituit, la 
rândul său, în anul 2012 prin 
preluarea resurselor fondului 
special pentru despăgubiri 
existent la acel moment, 
care a fost înființat în anul 
2010 în scopul despăgubirii 
persoanelor prejudiciate 
prin măsurile dispuse și 
implementate în cursul 
administrării speciale a 
instituțiilor de credit.

Și nivelul suplimentar de garantare, introdus 
în legislație la sfârșitul anului 2015 ca urmare 
a transpunerii noilor prevederi ale directivei 
în materie, a fost menținut la același nivel 
și în anul 2018, respectiv 100.000 euro, în 
echivalent lei.

FGDB pune la dispoziția deponenților garantați 
sumele cuvenite în termen de maximum 7 zile 
lucrătoare de la data la care depozitele devin 
indisponibile. Acesta este cel mai scurt termen 
de plată a compensațiilor stabilit de directiva 
comunitară la nivelul Uniunii Europene, toate 
statele membre fiind obligate să se alinieze la 
acest termen până în anul 20246. 

La finele anului 2018, deponenții garantați 
de FGDB erau în număr de 14.107.271 
persoane fizice și 997.763 persoane juridice7. 
Marea majoritate a deponenților beneficiază 
de acoperirea integrală a depozitelor de 
către FGDB, dat fiind că dețin sume care nu 
depășesc plafonul de acoperire (99,8% în 
cazul deponenților persoane fizice, respectiv 
97,4% în cazul deponenților persoane juridice). 
În cazul depozitelor de valori superioare 
plafonului de acoperire, compensațiile plătite 
de FGDB sunt limitate la acesta.

Valoarea totală a depozitelor eligibile se 
ridica, la 31 decembrie 2018, la 290,6 miliarde 
lei, din care depozitele acoperite8 însumau               
189,5 miliarde lei. 

Față de sfârșitul anului 2017, valoarea 
depozitelor eligibile a crescut cu 8,5%, 
consemnând dinamici pozitive ale tuturor 
componentelor sale pe categorii de deponenți 
și pe monede de denominare, în timp ce 
depozitele acoperite au înregistrat o majorare 
cu 9,7%.

(ii) Recuperarea creanțelor aferente 
compensațiilor plătite de FGDB

De la înființarea sa, FGDB a despăgubit 
deponenții unui număr de șapte bănci care 
au intrat în faliment în perioada 1999-2006. 

Compensațiile plătite deponenților garantați 
ai celor șapte bănci au însumat 512,2 
milioane lei. Potrivit legii, FGDB s-a subrogat 
în drepturile deponenților garantați pentru 
sumele aferente compensațiilor, înscriindu-se 
la masa credală a fiecăreia dintre cele șapte 
bănci în faliment.

În conformitate cu legislația aplicabilă în cazul 
fiecărui faliment, FGDB a deținut poziții diferite 
în ierarhia creditorilor celor șapte bănci. Inițial, 
creanțele FGDB au fost încadrate în categoria 
celor negarantate, după care, în anul 2001, 
au urcat pe locul 4 în ordinea de plată a 
creanțelor, iar din 2014 pe locul 2.

Această situație a condus la înregistrarea 
de diferențe în ceea ce privește gradul de 
recuperare a creanțelor. Astfel, în timp ce 
gradul de recuperare a creanțelor s-a situat 
între 25,9% și 40,3% pentru băncile intrate în 
faliment înainte de anul 2001, după acest an 
a fost de 100%. 

Pe ansamblul celor șapte bănci în faliment, 
gradul global de recuperare a creanțelor este 
de 34,3%9.

(iii) Fondul de garantare a depozitelor

Și în anul 2018, una dintre cele mai importante 
preocupări ale FGDB a fost consolidarea 
fondului de garantare a depozitelor, cu impact 
direct asupra asigurării stabilității financiare. 
Resursele acumulate la fondul de garantare a 
depozitelor și-au menținut trendul ascendent, 
atingând nivelul de 5.709,9 milioane lei la
31 decembrie 2018 (variație anuală de +4,3%).

Nivelul contribuțiilor instituțiilor de credit este 
stabilit de FGDB, cu aprobarea Consiliului de 
administrație al Băncii Naționale a României. 
Instituțiile de credit participante la FGDB 
contribuie la fondul de garantare a depozitelor 
cu sume determinate în mod diferențiat în 
funcție de gradul de risc aferent10. 

________________  
6 În România, termenul de 
plată a compensațiilor de cel 
mult 7 zile lucrătoare a intrat 
în vigoare de la sfârșitul 
anului 2015.
7 O persoană fizică sau 
juridică poate deține bani 
la mai multe bănci. Fiecare 
bancă raportează către 
FGDB numărul deponenților 
din evidența sa, iar la nivelul 
FGDB are loc centralizarea 
pe ansamblul instituțiilor 
participante. Astfel, 
deponenții care sunt clienți 
ai mai multor bănci sunt luați 
în calcul de mai multe ori 
atunci când se determină 
numărul total al deponenților. 
FGDB garantează depozitele 
tuturor persoanelor fizice și 
ale întreprinderilor, indiferent 
de talia acestora din urmă, 
precum și alte entități 
asimilate acestora.
8 Depozitul acoperit este 
acea parte din depozitul 
eligibil care nu depășește 
plafonul de acoperire 
prevăzut în Legea nr. 
311/2015 privind schemele 
de garantare a depozitelor 
și Fondul de garantare a 
depozitelor bancare.
9 Mai multe detalii sunt 
prezentate în capitolul 5 – 
Lichidarea instituțiilor de 
credit în faliment.
10 Modul de calcul al 
contribuțiilor este prevăzut 
în Regulamentul FGDB nr. 
2/2016 privind determinarea 
și plata contribuțiilor la 
Fondul de garantare a 
depozitelor bancare în 
funcție de gradul de risc, cu 
modificările și completările 
ulterioare, care a fost 
elaborat în conformitate 
cu prevederile Ghidului 
Autorității Bancare Europene 
privind metodele de calcul al 
contribuțiilor la schemele de 
garantare a depozitelor.

Investirea resurselor acumulate la fondul de 
garantare a depozitelor se face conform unei 
strategii stabilite anual, avizată de Consiliul 
de supraveghere al FGDB și aprobată de 
Consiliul de administrație al Băncii Naționale 
a României. Legislația incidentă FGDB 
stabilește ca elemente definitorii ale procesului 
de investire a resurselor minimizarea riscului 
și asigurarea unei lichidități adecvate a 
plasamentelor, iar în subsidiar randamentul 
acestora.

Profitul obținut de FGDB ca urmare a investirii 
resurselor fondului de garantare a depozitelor 
se repartizează, conform legii, în proporție de 
cel puțin 99% pentru suplimentarea fondului 
de garantare a depozitelor.

În scopul protejării deponenților garantați, 
resursele fondului de garantare a depozitelor 
pot fi utilizate, conform prevederilor legale, 
atât pentru plata de compensații, cât și pentru 
finanțarea acțiunilor de rezoluție prin care este 
asigurat accesul neîntrerupt al deponenților la 
depozitele pe care le dețin.

FGDB este administratorul fondului de  
rezoluție bancară din România, care a fost 
înființat în baza Legii nr. 312/2015 privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor de credit 
și a firmelor de investiții, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte 
normative în domeniul financiar prin preluarea 
resurselor fondului de restructurare bancară11, 
aflat anterior tot în administrarea FGDB.
 

Resursele fondului de rezoluție bancară s-au 
majorat de la an la an, evoluția pozitivă fiind 
determinată și de faptul că, până în prezent, 
nu s-a impus utilizarea acestora. Pe parcursul 
anului 2018, nivelul acestora a avansat cu 
16,8%, ajungând la 1.164,4 milioane lei la     
31 decembrie 2018.

b) Administrarea fondului de rezoluție bancară
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c) Lichidarea judiciară la cele două bănci în faliment la care FGDB este lichidator

ADMINISTRAREA ȘI CONDUCEREA FGDB

FGDB a desfășurat și în anul 2018 activitatea 
de lichidator judiciar la Banca Română de 
Scont (BRS) și Banca Turco-Română (BTR), 
bănci care au intrat în faliment în anul 2002 și 
la care FGDB a fost numit lichidator încă de 
la început.

În cadrul procedurii de lichidare la ambele 
bănci, și în anul 2018 au fost derulate mai 
multe acțiuni în justiție, instrumentate atât 

pe teritoriul României, cât și, în cazul BTR, la 
nivel internațional.

Până la 31 decembrie 2018, pe întreaga 
perioadă de lichidare a celor două bănci, 
au fost efectuate distribuiri către creditori în 
proporție de 47% din masa credală în cazul 
BRS (cel mai ridicat grad de îndestulare a 
creditorilor înregistrat la băncile aflate în 
faliment), respectiv de 41% în cazul BTR12.

Conducerea FGDB este structurată pe două 
niveluri, constituite potrivit modelului dualist. 
Primul nivel este reprezentat de Consiliul 
de supraveghere, format din șapte membri, 
în timp ce al doilea nivel este asigurat de 
Comitetul director, compus din trei membri 
care conduc activitatea curentă a FGDB și iau 
măsuri pentru a asigura îndeplinirea hotărârilor 
Consiliului de supraveghere.

FGDB este persoană juridică de interes 
public, iar administrarea sa este publică, 
membrii Consiliului de supraveghere fiind 
reprezentanți ai Băncii Naționale a României 
(cinci membri, inclusiv președintele Consiliului 
de supraveghere) și ai Ministerului Finanțelor 
Publice (doi membri).

Potrivit legii, în cadrul Consiliului de 
supraveghere funcționează Comitetul de audit, 
constituit ca un organism consultativ format 
din trei membri ai Consiliului de supraveghere.

Atribuțiile și responsabilitățile Consiliului de 
supraveghere și ale Comitetului director sunt 
clar stabilite în legea ce guvernează activitatea 
FGDB și în Statutul instituției, asigurându-se 
astfel un cadru solid și transparent de 
administrare și conducere.

Prin activitatea desfășurată și deciziile luate 
atât de către Consiliul de supraveghere al 
FGDB, cât și de Comitetul director, în funcție 
de nivelul de competență al fiecărei structuri, 
se urmărește permanent aplicarea celor 
mai bune practici în domeniu în vederea 
îndeplinirii eficiente a mandatului încredințat 
și a obiectivelor stabilite FGDB. 

În anul 2018, prioritățile activității FGDB au 
fost stabilite în concordanță cu cele cinci 
obiective strategice ale instituției pentru 
perioada 2018-2020.

Banca Națională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluție, decide în privința 
modului de utilizare a resurselor acumulate 
la acest fond în situația aplicării unei măsuri 
de rezoluție, conform particularităților fiecărui 
instrument de rezoluție. Totodată, Banca 
Națională a României deține responsabilități și 
în ceea ce privește stabilirea atât a metodologiei, 
cât și a nivelului contribuțiilor ce urmează a fi 
plătite de către instituțiile de credit la fondul 
de rezoluție bancară, determinate individual în 
funcție de profilul de risc al acestora. 

Modalitatea de repartizare a profitului este 
similară celei utilizate în cazul fondului de 
garantare a depozitelor, și anume cel puțin 
99% din profitul rezultat în urma administrării 
fondului de rezoluție bancară este destinat 
suplimentării resurselor acestui fond. 

Resursele fondului de rezoluție bancară au 
fost investite în conformitate cu strategia 
avizată de Consiliul de supraveghere al FGDB 
și aprobată de Consiliul de administrație al 
Băncii Naționale a României pentru anul 2018, 
obiectivele urmărite fiind aceleași ca în cazul 
fondului de garantare a depozitelor, respectiv 
minimizarea riscului și asigurarea unui nivel 
adecvat de lichiditate, ca obiective principale, 
și randamentul plasamentelor ca obiectiv 
complementar.

________________  
12 În capitolul 5 – Lichidarea 
instituțiilor de credit în 
faliment pot fi găsite detalii 
despre activitatea de 
lichidare judiciară la BRS și 
BTR.
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OBIECTIVELE STRATEGICE ALE FGDB ÎN PERIOADA 2018 - 2020
 

Evoluția resurselor fondului de rezoluție bancară
de la înființare până la 31 decembrie 2018
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milioane lei; sfârșitul perioadei

În perioada 2011-2015, au fost 
stabilite sume globale fixe anuale 
ale cotizațiilor instituțiilor de 
credit. 
Acestea au fost determinate prin 
aplicarea unei cote procentuale 
asupra pasivului negarantat al 
acestora (nu mai mult de 0,1%). 
Din 2016, BNR, în calitate de       
autoritate de rezoluție, stabilește 
contribuții diferențiate în funcție 
de risc. 
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1. Asigurarea unui nivel adecvat 
al resurselor schemei de garantare; 
administrarea optimă a acestora 
și a fondului de rezoluție bancară

După cum s-a prezentat anterior în cadrul 
capitolului, resursele ambelor fonduri 
administrate de FGDB, respectiv fondul de 
garantare a depozitelor și fondul de rezoluție 
bancară, au consemnat noi creșteri în anul 
2018, care au condus la întărirea capacității 
de finanțare a FGDB.

S-a procedat, de asemenea, la o diversificare a 
portofoliului de plasamente, în scopul atingerii 
unei granularități cât mai ridicate, urmând o 
strategie de identificare de noi contrapartide 
eligibile și de instrumente noi.

Totodată, în anul 2018 au fost formalizate 
mecanismele de finanțare alternative ale 
FGDB în vederea asigurării fondurilor 
suplimentare necesare efectuării plăților de 
compensații sau implementării măsurilor de 
rezoluție bancară.

2. Consolidarea capacității operaționale 
a FGDB

În conformitate cu Programul multianual 
privind derularea exercițiilor de simulare 
de criză, în anul 2018 a avut loc testarea 
capacității operaționale a FGDB de a 
despăgubi deponenții în cazul indisponibilizării 
depozitelor la una dintre instituțiile de credit 
participante.

Rezultatele exercițiului au confirmat faptul 
că FGDB este pregătit să pună la dispoziția 
deponenților garantați sumele cuvenite 
drept compensații în termen de cel mult 7 
zile lucrătoare de la data la care depozitele 
au devenit indisponibile. Totodată, în urma 
analizei rezultatelor au fost identificate noi 
măsuri pentru consolidarea într-o măsură și 
mai mare a capacității operaționale a FGDB 
de a efectua plăți de compensații13, o parte 
dintre acestea fiind deja puse în practică.  

Pe de altă parte, s-a acționat și în direcția 
actualizării Planului de continuitate a activității 
FGDB și a fost reluată procedura de achiziție 
a unui sistem informatic integrat pentru 
desfășurarea activității FGDB. 

3. Dezvoltarea funcției de 
administrare a riscurilor

În anul 2018, managementul riscurilor s-a 
derulat pe coordonatele trasate prin strategia 
privind administrarea riscurilor semnificative 
ale FGDB. Aceasta a avut ca obiective 
principale dezvoltarea unei culturi de risc 
orientate spre prudență și menținerea unui 
profil de risc scăzut, dezvoltarea unui portofoliu 
echilibrat de active, protejarea intereselor 
deponenților și a resurselor disponibile ale 
schemei de garantare a depozitelor și fondului 
de rezoluție bancară și asigurarea conformității 
cu legislația și reglementările aplicabile.  

4. Promovarea imaginii FGDB 
și creșterea gradului de conștientizare 
de către public a rolului acestuia 
în menținerea stabilității financiare

În anul 2018 au fost întreprinse o serie de 
acțiuni de informare a publicului despre 
garantarea depozitelor și rolul pe care-l are 
FGDB în asigurarea protecției deponenților.

În acest sens, a fost adoptat un nou slogan 
și a fost lansat un nou pachet informativ 
despre garantarea depozitelor, cuprinzând 
un clip care descrie pașii de urmat de către 
deponenți pentru încasarea compensațiilor și 
o broșură cu informații detaliate.

De asemenea, în anul 2018 a fost efectuat 
un sondaj de opinie în rândul persoanelor 
fizice bancarizate și al persoanelor juridice 
din categoria microîntreprinderilor, care a 
urmărit, în principal, atitudinea și percepția 
asupra sistemului bancar, produsele bancare 
deținute, gradul de cunoaștere a FGDB 
și a procedurii de despăgubire, sursele și 
mijloacele de informare utilizate.

5. Intensificarea cooperării 
la nivel național și internațional

FGDB a continuat în anul 2018 seria 
întâlnirilor cu reprezentanții instituțiilor de 
credit participante pentru a discuta diferite 
aspecte practice ale aplicării reglementărilor 
din domeniul garantării depozitelor.

Pe plan internațional, a sporit implicarea FGDB 
în proiectele derulate de Forumul European al 
Asigurătorilor de Depozite (EFDI), în special în 
ceea ce privește cooperarea între schemele de 
garantare a depozitelor, directorul general al 
FGDB fiind membru în conducerea executivă 
a Comitetului EFDI pentru Uniunea Europeană 
și coordonator al Grupului de lucru pentru 
cooperare transfrontalieră. În plus, FGDB este 
reprezentat în cadrul Grupului operativ privind 
schemele de garantare a depozitelor, constituit 
la nivelul Autorității Bancare Europene. 

În acord cu măsurile luate și acțiunile 
întreprinse pentru atingerea obiectivelor 
strategice, în anul 2018 a continuat procesul 
de consolidare și actualizare a cadrului de 
reglementare specific activității FGDB.

În acest sens, Consiliul de supraveghere al 
FGDB a analizat și a avizat sau a aprobat, după 
caz, o serie de regulamente și proceduri14 care 
privesc diferite aspecte ale activității FGDB, 
cum ar fi:

•         stabilirea contribuțiilor instituțiilor de credit 
participante în funcție de gradul de risc;

•    raportările periodice ale instituțiilor de 
   credit către FGDB în ceea ce privește 

depozitele garantate și lista compensațiilor 
de plătit;

•    selectarea instituțiilor de credit în vederea 
mandatării pentru efectuarea plăților de 
compensații;

•        standardele și politicile pentru asigurarea 
protecției datelor cu caracter personal;

•   exercitarea de către FGDB a calității de 
lichidator unic;

•    recuperarea creanțelor FGDB;

•   pregătirea și derularea exercițiilor de 
simulare de criză;

•   normele privind protecția informațiilor 
secret profesional în cadrul FGDB;

•    regulamentul intern; 
•     organizarea și desfășurarea activității de 

arhivare.

De asemenea, în anul 2018 Consiliul de 
supraveghere al FGDB a avizat sau a 
aprobat, după caz, o serie de alte materiale 
relevante, cum ar fi: coordonatele politicii 
de finanțare a FGDB, strategia de investire 
a resurselor, bugetul de venituri și cheltuieli, 
situațiile financiare anuale și raportul anual 
de activitate, desfășurarea activității FGDB în 
calitate de creditor sau lichidator al băncilor în 
faliment etc.

________________  
13 Măsurile respective sunt 
prezentate în secțiunea 
următoare referitoare la 
Cadrul de administrare a 
riscurilor FGDB.

________________  
14 În capitolul 2 – Contextul 
și cadrul de reglementare în 
2018, la secțiunea Mediul 
intern de reglementare, 
sunt prezentate mai 
multe informații despre 
reglementările emise de 
FGDB.
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Administrarea riscurilor reprezintă una dintre 
activitățile-cheie desfășurate în cadrul FGDB, 
care circumscrie procesele și proiectele 
derulate la nivelul tuturor structurilor 
sale organizatorice, inclusiv rezultatele 
interacțiunilor dintre ele asupra organizației în 
ansamblul său.

Implementarea unui sistem de administrare 
a riscurilor dinamic, eficient și adaptat 
specificului activităților desfășurate reprezintă 
un proces complex și de durată, pe care 
FGDB și l-a asumat ca fiind o condiție 
esențială pentru consolidarea capacității sale 
de a-și îndeplini atribuțiile statutare. Sistemul 
acoperă întreg spectrul de riscuri la care 
este expus FGDB, procesele și procedurile 
implementate pentru administrarea acestor 
riscuri, precum și atribuțiile și responsabilitățile 
în domeniul administrării riscurilor. Acesta va 
fi implementat gradual, pe măsură ce FGDB 
va completa infrastructura necesară și va 
fi definitivat prin implementarea sistemului 
informatic integrat, care va asigura, inter alia, 
automatizarea raportărilor privind riscurile. 

Principalele categorii de risc adresate de 
FGDB prin instrumente și procese specifice  
sunt:

• riscul de credit

În calitate de schemă statutară de garantare a 
depozitelor și de administrator al fondului de 
rezoluție bancară, FGDB își asumă riscul de 
credit prin expunerile față de contrapartidele 
eligibile stabilite prin strategia anuală 
de investire a resurselor. Acest risc este 
administrat, în funcție de natura contrapartidei/
emitentului, prin intermediul unui sistem de 
limite stabilite pentru: instituții de credit, 
categorii de instituții de credit, alte categorii 
de emitenți (inclusiv instituții financiare 
internaționale). Respectarea limitelor este 
monitorizată și raportată conducerii FGDB 
în mod regulat, iar limitele pot fi revizuite 

pe parcursul anului, dacă evoluțiile pieței/
contrapartidelor reclamă o astfel de acțiune.

• riscul de piață

FGDB este expus acestui tip de risc în 
condițiile evoluției nefavorabile a prețului 
instrumentelor financiare disponibile pentru 
tranzacționare pe care le deține, a ratelor de 
dobândă și a cursului de schimb. În prezent, 
acest risc este monitorizat prin marcarea 
la piață a instrumentelor tranzacționabile 
de natura titlurilor de plasament, prin 
monitorizarea pierderilor potențiale (Value at 
Risk) și prin setarea unor praguri de alertă 
și a unor praguri de intervenție. FGDB va 
completa instrumentarul de administrare a 
riscului de piață pe măsură ce portofoliul său 
de plasamente va crește în complexitate și 
diversitate.

• riscul de lichiditate

Politica FGDB de administrare a riscului de 
lichiditate urmărește, în principal, menținerea 
unui nivel minim al lichidității lunare din 
resursele financiare disponibile, coroborat 
cu deținerea unui volum adecvat de titluri 
de plasament, menținerea unei structuri 
echilibrate de plasamente, precum și 
implementarea/actualizarea mecanismelor 
de finanțare alternativă pentru situații 
neprevăzute. 

Începând din mai 2018, FGDB deține cont 
curent la Banca Națională a României, ca 
precondiție pentru realizarea de operațiuni de 
tip repo, urmând ca operaționalizarea acestora 
să se realizeze după crearea infrastructurii 
necesare, inclusiv a cadrului de reglementări.
  
• riscul operațional

Riscul operațional – riscul înregistrării de 
pierderi sau al nerealizării profiturilor estimate, 
determinat fie de utilizarea unor procese, 

sisteme și resurse umane inadecvate sau 
care nu și-au îndeplinit funcția în mod 
corespunzător, fie de evenimente și acțiuni 
externe – este inerent oricărei activități 
derulate la nivelul FGDB. Pentru identificarea 
riscurilor și implementarea de măsuri pentru 
eliminarea/reducerea acestora, FGDB se
bazează pe auto-evaluarea riscurilor 
și controalelor implementate la nivelul 
structurilor sale organizatorice. 

Acțiunile demarate în anul 2018, de trasare a 
unor coordonate strategice, vor fi completate 
prin implementarea cadrului de reglementări 
interne care să asigure administrarea adecvată 
a riscului operațional, în conformitate cu 
bunele practici dezvoltate la nivelul altor 
scheme de garantare a depozitelor. Aceasta 
se va materializa în utilizarea unui set 
adecvat de indicatori de risc operațional 
și în implementarea unui sistem funcțional 
de colectare și raportare a evenimentelor 
generatoare de pierderi.

Utilizarea instrumentelor menționate anterior, 
precum și gradul de complexitate a acestora 
vor fi corelate cu volumul și complexitatea 
activității efectiv desfășurate și cu nivelul de 
expunere la riscul operațional, prin aplicarea 
principiului proporționalității.

• riscul reputațional

Politica FGDB de administrare a riscului 
reputațional vizează, pe de o parte, evitarea 
acțiunilor de natură să genereze o percepție 
negativă la adresa sa din partea deponenților, 
a publicului în sens larg și a celorlalte instituții 
din cadrul rețelei de stabilitate financiară 
și, pe de altă parte, îmbunătățirea cadrului 
operațional, actualizarea și testarea planurilor 

de continuitate a activității și derularea de 
exerciții de simulare de criză. La acestea 
se adaugă promovarea unei comunicări 
sistematice și deschise cu instituțiile de 
credit participante, prin intermediul Asociației 
Române a Băncilor.

• riscul strategic

Evaluarea riscului strategic reprezintă o parte 
componentă a procesului de planificare 
strategică. Principalele surse potențiale 
de risc strategic sunt localizate în planurile 
strategice ale FGDB care vizează nivelul-țintă 
de acoperire, dezvoltarea organizațională 
și strategia de administrare a resurselor 
financiare disponibile. Pentru menținerea 
riscului strategic în limita asumată, FGDB 
reevaluează periodic obiectivele sale 
strategice în raport cu realizările și se bazează, 
în principal, pe acțiuni de natură preventivă. 
Un rol major revine sistemului de guvernanță 
funcțional și eficient, asigurat prin structura de 
management formată din Comitetul director 
și Consiliul de supraveghere, la nivelul căruia 
funcționează Comitetul de audit.

Conducerea FGDB a stabilit un profil de risc 
țintă – al cărui nivel este fundamentat pornind 
de la atribuțiile statutare și de la apetitul la 
risc al FGDB – care exprimă în mod sintetic 
totalitatea riscurilor la care este sau va fi 
expus FGDB. Profilul de risc este evaluat 
periodic, pe baza evoluției scorurilor atribuite 
riscurilor semnificative identificate, pentru a 
asigura menținerea/încadrarea acestuia în 
ținta asumată. La rândul său, ținta este supusă 
unei evaluări periodice din punct de vedere al 
gradului său de adecvare la evoluțiile interne 
și la dinamica factorilor din mediul extern în 
care acționează FGDB.

CADRUL DE ADMINISTRARE A RISCURILOR FGDB
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În plan operațional, în anul 2018 FGDB a 
parcurs o nouă etapă în ceea ce privește 
testarea capacității sale de a-și îndeplini 
obligațiile statutare în situații de criză, prin 
derularea primului exercițiu complet de 
simulare a plăților de compensații pentru una 
dintre instituțiile de credit participante. Acesta 
a fost cel de-al doilea exercițiu de testare din 
cadrul programului stabilit pentru perioada 
2017-2019, în conformitate cu recomandările 
Ghidului Autorității Bancare Europene privind 
simulările de criză ale schemelor de garantare 
a depozitelor. 

Pregătirea și derularea propriu-zisă a testării 
s-au realizat în perioada februarie - mai 2018. 

Testarea a avut ca participanți instituționali 
Fondul de garantare a depozitelor bancare, 
Banca Națională a României, Banca Furnica15 
și Banca Transilvania S.A. (instituția de 
credit mandatată) și observatori din partea 
Ministerului Finanțelor Publice și a Băncii 
Naționale a României.

Obiectivul general a fost acela de a testa 
capacitatea operațională a FGDB de a pune 
la dispoziția deponenților garantați sumele 
reprezentând compensații cuvenite în termen 
de cel mult 7 zile lucrătoare de la data la care 
depozitele instituției de credit participante au 
fost declarate indisponibile. Acest obiectiv 
general a fost defalcat pe obiective specifice 
pentru fiecare dintre participanții instituționali, 
regrupate pe arii tematice.

Scenariul utilizat a prevăzut ca exercițiul de 
simulare să se desfășoare în două etape:
• Etapa 1 – de la data declarării depozitelor 

indisponibile de către Banca Națională a 
României până în ziua de dinaintea începerii 
plăților de compensații;
Această etapă de pregătire s-a derulat în 
perioada 21-29 mai 2018.

• Etapa 2 – etapa de desfășurare a jocului 
de roluri, în data de 30 mai 2018, care a 

fost prima zi de plată a compensațiilor 
(considerată reprezentativă pentru întreaga 
perioadă de plată a compensațiilor prin 
instituția de credit mandatată).

Parcurgerea acțiunilor prevăzute în fiecare 
din cele două etape ale testării, potrivit 
procedurii FGDB de plată a compensațiilor, 
s-a materializat într-o serie de rapoarte care 
au documentat exercițiul de testare.

Evaluarea rezultatelor testării s-a bazat atât 
pe existența16 și calitatea rapoartelor generate 
în urma activităților desfășurate, cât și pe 
modul de derulare, timpul de desfășurare și 
aspectele de natură calitativă ale acțiunilor 
derulate.

Rezultatele testării realizate de FGDB relevă 
faptul că participanții instituționali au înțeles 
și au îndeplinit la un nivel adecvat rolurile 
atribuite, fapt care reflectă pregătirea 
corespunzătoare a acestora de a face față 
unei situații reale de plăți de compensații. 

Concluzia testării a fost aceea că FGDB 
este capabil să își îndeplinească atribuțiile 
în ceea ce privește plata compensațiilor 
către deponenții garantați în termen de 
cel mult 7 zile lucrătoare de la data la care 
depozitele instituției de credit participante au 
fost declarate indisponibile de către Banca 
Națională a României.

După analiza rezultatelor, a fost elaborat un 
plan de măsuri pentru continuarea consolidării 
capacității operaționale a FGDB de a efectua 
plăți de compensații, ale cărui prevederi 
principale vizează:

• Urmărirea implementării modificărilor 
discutate deja de FGDB cu instituțiile de 
credit participante în ceea ce privește 
adaptarea integrală a sistemelor 
informatice ale acestora, astfel încât 
raportările privind lista compensațiilor 

în scopul simulărilor să fie conforme 
cerințelor FGDB;

•    Efectuarea de testări periodice, prin sondaj,
cu instituțiile de credit participante în 
ceea ce privește capacitatea acestora 
de a întocmi și transmite FGDB lista 
compensațiilor de plătit, conform unui 
calendar anual;

•    Efectuarea de testări, cel puțin o dată pe an,
cu fiecare instituție de credit mandatată 
în vederea verificării funcționalității rețelei 
de comunicații interbancare (RCI) și a 
capacității de a prelua și prelucra lista 
compensațiilor de plătit transmisă de 
FGDB, inclusiv de a genera raportările 
zilnice privind plățile de compensații 
solicitate de FGDB;

•  Încheierea unor acorduri-cadru pentru 
tranzacții de tip repo cu bănci relevante;

•  Implementarea soluțiilor identificate de 
direcțiile relevante din Banca Națională 
a României care să permită efectuarea 
de tranzacții repo cu banca centrală, 
astfel încât FGDB să poată avea acces la 
lichiditate, în caz de necesitate; 

•          Identificarea și implementarea de către FGDB
a unor mecanisme de finanțare alternative, 
alături de finanțarea de la Ministerul 
Finanțelor Publice, care să îi asigure acces 
la resurse financiare în condiții de criză 
(inclusiv atunci când resursele disponibile 
sunt insuficiente);

•     Revizuirea – în conformitate cu prevederile 
legislației în vigoare – și actualizarea, ori 
de câte ori este necesar, a strategiei de 
comunicare a FGDB în situații de criză;

•     Armonizarea acestei strategii cu instituțiile 
de credit mandatate selectate anual și 
organizarea unor sesiuni de training al 

angajaților din call-center-urile instituțiilor 
de credit mandatate;

•     Revizuirea Regulamentului FGDB nr. 5/2016
privind selectarea instituțiilor de credit 
mandatate de FGDB să efectueze plățile 
de compensații către deponenții garantați 
prin prezentarea mai detaliată a cerințelor 
de eligibilitate pentru instituțiile de credit 
care doresc să devină instituții de credit 
mandatate;

• Actualizarea corespunzătoare a 
prevederilor contractului/contractelor care 
urmează să fie încheiate cu instituția/
instituțiile de credit mandatate în vederea 
efectuării plăților de compensații.

Raportul privind rezultatele testării capacității 
operaționale a FGDB de a efectua plăți de 
compensații către deponenții unei instituții de 
credit participante a fost aprobat de Consiliul 
de supraveghere al FGDB și a fost transmis 
Băncii Naționale a României spre informare.

În anul 2018, FGDB a demarat acțiunile de 
pregătire a celui de-al treilea exercițiu de 
simulare de criză, care se va derula în mai 2019 
și care vizează testarea capacității financiare 
a FGDB de a efectua plăți de compensații 
către deponenții garantați, în situația în care 
resursele sale disponibile sunt insuficiente.

În acest sens, a fost elaborat și se află în 
curs de finalizare Protocolul de finanțare între 
Ministerul Finanțelor Publice și FGDB, prin 
care va fi creat cadrul operațional privind 
accesarea de către FGDB a împrumuturilor 
de la Guvern, în situațiile expres prevăzute de 
lege. 

________________  
15 Denumire generică a băncii 
testate, ale cărei depozite au 
fost declarate indisponibile 
de Banca Națională a 
României, potrivit scenariului 
testării. FGDB a utilizat 
date fictive, generate de 
programe special proiectate, 
urmărind respectarea 
criteriilor prevăzute de 
Ghidul Autorității Bancare 
Europene privind simulările 
de criză ale schemelor de 
garantare a depozitelor în 
temeiul Directivei 2014/49/
UE. Acestea se referă la: 
(i) numărul de deponenți 
garantați, care trebuie să 
fie mai mare decât a doua 
quartilă la nivelul instituțiilor 
de credit participante și (ii) 
dimensiunea/importanța 
instituției de credit, care 
trebuie să nu fie inclusă 
de autoritatea de rezoluție 
bancară în categoria celor 
cărora li se aplică măsuri de 
rezoluție.
16 Aceasta dovedește 
faptul că acțiunea a putut 
fi desfășurată și a avut 
finalitatea dorită.

Exercițiile de simulare de criză



îmbunătățirea proceselor, este monitorizată 
permanent, contribuind în acest mod la 
optimizarea activității și la creșterea eficacității 
sistemului de control intern în cadrul FGDB, 
fapt confirmat prin progresele înregistrate de 
către structurile auditate.

Compartimentul Audit intern își menține 
constant atenția asupra evoluției bunelor 
practici ce completează cadrul de reglementare 
și standardizare în domeniile de interes, astfel 
încât, prin opiniile și recomandările formulate, 
să antreneze îmbunătățirea sistemelor de 
management al riscurilor, de control și de 
guvernanță,  contribuind la îndeplinirea în 
cele mai bune condiții a mandatului FGDB de 
protejare a deponenților.

Întreaga activitate desfășurată a contribuit 
la eficientizarea și perfecționarea proceselor, 
pentru o mai bună valorificare a resurselor 
materiale și umane, contribuind în mod 
semnificativ la evaluarea proceselor, a 
stadiului de implementare a sistemului de 
control intern și a gradului de responsabilizare 
a personalului.

La nivelul FGDB funcționează Comitetul 
de audit, constituit în vederea consolidării 
sistemului de guvernanță corporativă. 

Comitetul de audit este un organism 
independent cu rol consultativ, alcătuit din 
trei membri ai Consiliului de supraveghere al 
FGDB, și are drept atribuții, între altele:

• acordarea de suport Consiliului de 
supraveghere în monitorizarea sistemelor 
de control intern, de audit intern și de 
management al riscurilor din cadrul FGDB, 
precum și 

• verificarea și monitorizarea independenței 
auditorilor externi și a activității de audit 
statutar al situațiilor financiare anuale.

Comitetul de audit are un rol important 
în evaluarea sistemului de monitorizare 
a conformității cu legile și regulamentele 
aplicabile activității FGDB. Totodată, 
acesta asistă Consiliul de supraveghere în 
îndeplinirea responsabilităților acestuia de 
supraveghere și supervizare a elaborării și 
actualizării strategiei generale de dezvoltare 
a FGDB și asigură, prin exercitarea atribuțiilor 
sale, independența funcției de audit intern în 
cadrul FGDB.

Comitetul de audit se întrunește, la convocarea 
președintelui său ori a președintelui Consiliului 
de supraveghere, trimestrial sau de câte ori 
este necesar. La ședințele Comitetului de 
audit participă, în mod curent, reprezentantul 
Compartimentului Audit intern. În funcție de 
problemele supuse dezbaterii, pot participa, 
în calitate de invitați, membri ai Comitetului 
director, auditorii externi, reprezentanți ai 
structurilor organizatorice ale FGDB, pentru a 
oferi informațiile necesare.

În cursul anului 2018, au fost organizate 
patru ședințe ale Comitetului de audit, iar în 
cadrul întâlnirilor au fost analizate și avizate 
documentele de reglementare și planificare a 
activității de audit intern, rezultatele activității 
auditorului extern, rezultatele misiunilor 
de audit intern, performanța acestora și 
rapoartele periodice de activitate.

În cadrul FGDB, funcția de audit intern este 
asigurată de Compartimentul Audit intern, 
structură a cărei independență este garantată 
prin modul de subordonare față de Consiliul 
de supraveghere și prin supervizarea activității 
de către Comitetul de audit.

Obiectivul structurii de audit intern este acela 
de îmbunătățire a managementului structurilor 
auditate prin examinarea obiectivă și 
independentă a proceselor de management al 
riscurilor, de control intern și de guvernanță din 
cadrul FGDB, prin formularea recomandărilor 
de îmbunătățire a acestora.

Prin utilizarea tuturor instrumentelor specifice 
activității de audit intern pe parcursul 
desfășurării misiunilor, a fost urmărită 
identificarea cauzelor și a consecințelor 
pentru o formulare corespunzătoare a 
recomandărilor.   

Formularea recomandărilor a avut în 
vedere implementarea și aplicarea acestora 
utilizând costuri financiare/umane/logistice 
în concordanță cu aportul lor din punct de 
vedere al eficientizării activității FGDB.

În anul 2018, auditul intern a urmărit, prin 
misiunile de asigurare, evaluarea proceselor 
derulate de funcțiile operaționale și de suport 
ale organizației.
Implementarea recomandărilor formulate în 
urma derulării misiunilor de audit intern, pentru 

COMITETUL DE AUDIT ȘI ACTIVITATEA DE AUDIT INTERN 
DIN CADRUL FGDB
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lichidității schemelor de garantare a 
depozitelor. În urma analizelor efectuate, 
s-a ajuns la concluzia că o poziție clară în 
favoarea unei variante sau a alteia ar putea 
fi conturată doar după stabilirea la nivel 
politic a anumitor parametri ai modelelor.

În concordanță cu cele convenite la sfârșitul 
anului 2018 în cadrul reuniunii la nivel înalt a 
zonei euro referitor la aprofundarea Uniunii 
Economice și Monetare, în anul 2019 urmează 
să fie demarate și discuțiile la nivel politic în 
ceea ce privește configurația EDIS. În acest 
sens, la începutul anului 2019 a fost înființat 

un Grup de lucru la nivel înalt privind EDIS, al 
cărui raport urmează să fie prezentat până în 
luna iunie 2019.

Totodată, Comisia Europeană a inițiat un 
studiu cu privire la transpunerea în legislațiile 
naționale a directivei comunitare privind 
schemele de garantare a depozitelor, cu 
accent pe modul în care statele membre au 
exercitat opțiunile naționale și marjele de 
apreciere. Scopul studiului este de a evalua 
măsura în care particularitățile naționale ar 
necesita să fie armonizate în contextul EDIS.

În anul 2018 au fost emise 
noi reglementări și orientări în domeniul 
garantării depozitelor și al rezoluției bancare, 
cadrul existent în Uniunea Europeană fiind 
astfel consolidat. 

Schemele de garantare a depozitelor au 
continuat să deruleze și în anul 2018
o serie de simulări de criză în vederea 
întăririi capacității acestora de a proteja 
eficient deponenții în situațiile în care 
băncile s-ar confrunta cu dificultăți.    

 

În anul 2018, la nivelul instituțiilor Uniunii 
Europene au fost continuate discuțiile privind 
aspectele de natură tehnică referitoare la 
instituirea EDIS, cel de-al treilea pilon al 
uniunii bancare. Acestea au avut loc în paralel 
cu acțiunile desfășurate în direcția reducerii 
riscurilor, etapă premergătoare celei privind 
partajarea riscurilor. 

Membrii Grupului de lucru ad-hoc privind 
consolidarea uniunii bancare, înființat de 
Consiliul Uniunii Europene în ianuarie 2016, 
au avut mai multe întâlniri în cursul anului 
2018, în cadrul cărora au analizat diferite 
variante privind sprijinul pentru asigurarea 

________________  
17 https://www.efdi.eu/efdi-
eu-committee-non-binding-
guidance-paper-pay-out-7-
working-days
18 Termenul de maximum 
7 zile lucrătoare trebuie 
implementat în toate 
statele membre ale Uniunii 
Europene până în anul 2024. 
În România, acest termen 
este în vigoare încă de la 
sfârșitul anului 2015. 
19 https://www.efdi.eu/efdi-
non-binding-guidance-
paper-accounts-special-
cases-12-september-2018

MEDIUL INTERNAȚIONAL DE 
REGLEMENTARE A ACTIVITĂȚILOR 
SCHEMELOR DE GARANTARE 
A DEPOZITELOR

Stadiul proiectului instituirii 
Sistemului European de Asigurare 
a Depozitelor (EDIS)

Orientări și studii ale Forumului European al Asigurătorilor de Depozite (EFDI) 
și ale Asociației Internaționale a Asigurătorilor de Depozite (IADI)
Cele două asociații profesionale internaționale 
ale schemelor de garantare a depozitelor, 
respectiv EFDI și IADI, au desfășurat în anul 
2018 o activitate intensă privind elaborarea 

de orientări și studii care abordează aspecte 
esențiale ale instituțiilor care asigură protecția 
deponenților.

Orientări și studii ale EFDI
Întrucât majoritatea membrilor EFDI sunt 
scheme din Uniunea Europeană, în cadrul 
asociației se acordă o atenție deosebită 
modului de punere în practică a reglementărilor 
spațiului comunitar. În acest sens, în anul 2018 
EFDI a emis patru seturi de orientări axate pe 

procesul de plată a compensațiilor, depozitele 
acoperite de schemele de garantare a 
depozitelor, investirea resurselor din fondurile 
de garantare a depozitelor și mecanismele de 
finanțare alternativă a acestora.

Orientări facultative emise de EFDI
•  Plata de compensații în termen de 7 zile 

lucrătoare17

Ghidul EFDI se centrează pe eficientizarea 
procesului de plată a compensațiilor având 
în vedere obligația schemelor de garantare 
a depozitelor de a despăgubi deponenții 
garantați în termen de maximum 7 zile 
lucrătoare18 de la data la care depozitele la o 
instituție de credit au devenit indisponibile. În 
acest sens, lucrarea abordează, în principal, 
modalitățile de plată a compensațiilor și de 
verificare a identității deponenților îndreptățiți 
la compensații.

•   Depozitele acoperite în Uniunea Europeană:
    definiție și cazuri speciale19 

Având în vedere varietatea produselor bancare 
oferite clienților de instituțiile de credit din 
diferite țări, precum și largul portofoliu de 
clienți, ghidul prezintă criteriile care ar trebui 
să stea la baza încadrării depozitelor și a 
deponenților din punct de vedere al garantării 
acestora. Sunt evidențiate, totodată, anumite 
categorii de depozite care necesită o abordare 
specifică, cum ar fi: depozitele structurate, 
depozitele autorităților publice, depozitele 
în cazul cărora nu a avut loc nicio tranzacție 

2. Contextul și cadrul de reglementare în 2018
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în ultimele 24 de luni, depozitele care au alți 
beneficiari în afara titularului etc.

•  Politica de investire a resurselor schemelor 
    de garantare a depozitelor20

Potrivit prevederilor directivei în materie, 
resursele disponibile ale schemelor de 
garantare a depozitelor trebuie să fie investite 
într-o manieră suficient de diversificată 
și care să asigure un grad scăzut de risc. 
Ghidul cuprinde recomandări privind 
diverse aspecte ale politicii de investire 
a resurselor schemelor de garantare a 
depozitelor, ca de exemplu: selectarea 
categoriilor de active, alocarea activelor 
în portofoliu, riscul plasamentelor, analiza 
portofoliilor, monitorizarea plasamentelor, 
efectuarea unor teste de stres etc. 
 
•  Politica de finanțare alternativă a schemelor 
   de garantare a depozitelor21

Ținând seama de faptul că schemele 
de garantare a depozitelor din Uniunea 
Europeană trebuie să dispună de mecanisme 
de finanțare alternative adecvate, care să le 
permită să obțină finanțare pe termen scurt 
în caz de necesitate, orientările EFDI vizează 
anumite particularități ale acestor mecanisme, 
cum ar fi: cerințe prealabile, termeni și condiții, 
sumă, efectuarea unor teste de stres etc.

•  Considerații tehnice privind modelul EDIS22

Raportul reflectă rezultatele analizei realizate 
la nivelul EFDI în ceea ce privește, în principal, 
caracteristicile EDIS, aranjamentele stabilite 
în cadrul sistemului european de garantare 
a depozitelor, precum și interacțiunile dintre 
EDIS și schemele naționale de garantare a 
depozitelor în cazul producerii unui eveniment 
de indisponibilizare a depozitelor și în perioada 
ulterioară acestuia. 

• Administrarea call center-urilor schemelor 
    europene de garantare a depozitelor23

Studiul prezintă practica schemelor europene 
de garantare a depozitelor în ceea ce privește 
utilizarea și administrarea call center-urilor, 
acestea fiind considerate canale principale 
de comunicare cu deponenții, în special în 
perioada plăților de compensații. 

•  Realizarea simulărilor de criză ale schemelor 
   de garantare a depozitelor

Potrivit Ghidului Autorității Bancare Europene 
privind simulările de criză ale schemelor de 
garantare a depozitelor în temeiul Directivei UE 
privind schemele de garantare a depozitelor, 
adoptat în octombrie 2016, schemele 
de garantare a depozitelor din Uniunea 
Europeană trebuie să-și testeze capacitatea 
de îndeplinire a sarcinilor în toate tipurile de 
intervenții prevăzute în directiva în materie 
de garantare a depozitelor, precum și în cea 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor de 
credit.

Astfel, până la data de 3 iulie 2019, schemele 
de garantare a depozitelor trebuie să realizeze 
următoarele simulări și să raporteze rezultatele 
acestora:

• teste asupra fișierelor care cuprind   
  datele despre deponenți necesare 
   pregătirii  efectuării plăților de compensații;
• verificarea capacității operaționale a   
    schemelor de garantare a depozitelor de a  
    efectua plăți de compensații;
• teste privind cooperarea operațională 
       transfrontalieră în cazul plății de compensații 
   către deponenții sucursalelor băncilor străine;
• simularea capacității de finanțare a  
 schemelor de garantare a depozitelor.

În acest context, grupul de lucru specializat 
din cadrul EFDI a elaborat un raport privind 
testele realizate de schemele de garantare a 
depozitelor de la intrarea în vigoare a ghidului 
sus-menționat și concluziile acestora24.

•  Nivelul-țintă al resurselor schemelor de 
   garantare a depozitelor25

Studiul face o trecere în revistă a practicilor 
schemelor de garantare a depozitelor care 
sunt finanțate ex ante în ceea ce privește 
modul de stabilire a nivelurilor-țintă ale 
resurselor acestora.

•  Schemele de garantare a depozitelor și 
     sistemele naționale de asigurare a stabilității 
    financiare26

Lucrarea are la bază răspunsurile unui număr 
de 135 de scheme de garantare a depozitelor 
din întreaga lume și prezintă, în principal, 
aspecte legate de guvernanța și mandatele 
schemelor de garantare a depozitelor, 
participarea instituțiilor de credit la schemele 
de garantare a depozitelor, sfera de garantare, 
plafonul de acoperire, finanțarea fondurilor de 
garantare a depozitelor, implicarea schemelor 
de garantare a depozitelor în soluționarea 
instituțiilor de credit cu probleme.

În martie 2019, a fost inițiată consultarea 
publică în legătură cu proiectul orientărilor 
IADI privind rolul schemelor de garantare 
a depozitelor în planificarea pentru situații 
neprevăzute și în gestionarea crizelor 
financiare.

Cadrul de reglementare privind redresarea 
și rezoluția instituțiilor de credit din Uniunea 
Europeană a fost completat în anul 2018 cu 
noi acte normative.

În luna martie 2018, a intrat în vigoare 
un regulament delegat al Comisiei 
Europene referitor la standardele tehnice 
de reglementare care precizează criteriile 
metodologiei de evaluare a valorii activelor și 
pasivelor instituțiilor sau ale entităților27. 

În vederea elaborării și punerii în aplicare a 
planurilor de rezoluție, instituțiile de credit 
trebuie să furnizeze autorităților de rezoluție 
informațiile necesare potrivit unor norme 
unitare în baza cărora se asigură coerența 
și acuratețea acestora la nivelul Uniunii 
Europene.

Ținând seama de experiența acumulată în 
acest sens de autoritățile de rezoluție din 
statele membre ale Uniunii Europene, în 
luna octombrie 2018, Comisia Europeană 
a emis noi reglementări privind raportarea 
informațiilor utilizate pentru elaborarea și 
punerea în aplicare a planurilor de rezoluție28.

La reuniunea la nivel înalt a zonei euro din luna 
decembrie 2018 s-a convenit asupra stabilirii 
unui mecanism comun de sprijin pentru 
Fondul unic de rezoluție, care va fi asigurat de 
Mecanismul european de stabilitate în cazul 
băncilor în rezoluție. În acest sens, au fost 
aprobați termenii de referință ai mecanismului 
comun de sprijin, care stabilesc modul în care 
acesta va fi operaționalizat, precum și termenii 
și condițiile de principiu privind reforma 
Mecanismului european de stabilitate.

Consiliul pentru Stabilitate Financiară a făcut 
publice, în luna iunie 2018, două seturi de 
orientări care vizează elementele strategiilor de 
finanțare a planurilor de rezoluție și aplicarea 
instrumentului de recapitalizare internă în 
cazul băncilor de importanță sistemică la nivel 
global.

Tot în luna iunie 2018, Consiliul pentru 
Stabilitate Financiară a inițiat o analiză inter 
pares cu privire la implementarea de către 
statele sale membre a standardelor stabilite 
în cadrul Elementelor esențiale ale regimurilor 
eficiente de rezoluție a instituțiilor financiare29, 
precum și în orientările aferente punerii în 
practică a acestora.

Având în vedere faptul că, în unele țări, 
cooperativele de credit au o prezență 
semnificativă, iar în cazul acestora 

________________  
20 https://www.efdi.eu/efdi-
eu-committee-non-
binding-guidance-paper-
deposit-guarantee-
schemes-investment-policy
21 https://www.efdi.eu/
efdi-non-binding-guidance-
paper-alternative-funding-
18-june-2018
22 https://www.efdi.eu/
efdi-report-technical-
considerations-the-design-
edis-19-november-2018
23 https://www.efdi.eu/
efdi-prc-committee-
information-paper-study-
managing-call-centers-
european-financial-
compensation
24 Raportul este disponibil 
la următoarea adresă: 
https://www.efdi.eu/
efdi-stress-test-wg-
analysis-september-2018.

________________  
25 https://www.iadi.org/en/
assets/File/IADI_Research_
Paper_Deposit_Insurance_
Fund_Target_Ratio_
July2018.pdf
26 https://www.iadi.
org/en/assets/File/
Press%20Releases/Annual_
Survey_Results_IADI_
Press%20Release-Nov2018.
pdf
27 Regulamentul delegat 
(UE) 2018/345 al Comisiei 
din 14 noiembrie 2017 de 
completare a Directivei 
2014/59/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului în 
ceea ce privește standardele 
tehnice de reglementare 
care precizează criteriile 
metodologiei de evaluare a 
valorii activelor și pasivelor 
instituțiilor sau ale entităților.
28 Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) 2018/1624 
al Comisiei din 23 octombrie 
2018 de stabilire a unor 
standarde tehnice de 
punere în aplicare cu 
privire la procedurile și 
formularele și machetele 
standard care trebuie 
utilizate pentru furnizarea 
informațiilor necesare în 
scopul planurilor de rezoluție 
pentru instituțiile de credit și 
firmele de investiții în temeiul 
Directivei 2014/59/UE a 
Parlamentului European și a 
Consiliului și de abrogare a 
Regulamentului de punere 
în aplicare (UE) 2016/1066 al 
Comisiei.
29 Elementele esențiale 
ale regimurilor eficiente 
de rezoluție a instituțiilor 
financiare, la fel ca 
Principiile fundamentale 
pentru sisteme eficiente de 
garantare a depozitelor, sunt 
utilizate de către Fondul 
Monetar Internațional și 
Banca Mondială în cadrul 
programelor de evaluare a 
sectoarelor financiare.

Reglementări în domeniul rezoluției 
instituțiilor de credit

Studii realizate de IADI

Studii și rapoarte elaborate de EFDI
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instrumentele de rezoluție bancară nu pot 
fi utilizate ca atare, la nivelul Asociației 
Internaționale a Asigurătorilor de Depozite 

(IADI) a fost realizat un studiu privind 
caracteristicile aplicării măsurilor de rezoluție 
pentru cooperativele de credit30.

Evaluarea modului de aplicare a Ghidului Autorității Bancare Europene privind 
metodele de calcul al contribuțiilor la schemele de garantare a depozitelor

La începutul anului 2018, Autoritatea Bancară 
Europeană a publicat un raport cuprinzând 
rezultatele evaluării pe care a realizat-o cu 
privire la modul de aplicare de către schemele 
de garantare a depozitelor a orientărilor sale 
referitoare la determinarea contribuțiilor 
instituțiilor de credit participante31.

În cadrul evaluării au fost avute în vedere modul 
în care este asigurată diferențierea adecvată 
între instituțiile de credit în funcție de riscul 
acestora, gradul de armonizare între metodele 
utilizate de schemele naționale de garantare 

a depozitelor și asigurarea obiectivității și 
transparenței metodologiei aplicate. Pe 
lângă acestea, s-a urmărit și identificarea 
problemelor practice apărute ca urmare a 
introducerii noului sistem de determinare a 
contribuțiilor diferențiate în funcție de risc.

În urma evaluării, nu au fost constatate 
probleme semnificative care să necesite 
o modificare imediată a orientărilor, fiind 
necesare analize mai detaliate pe un orizont 
de timp mai lung32 înainte de a iniția un proces 
de revizuire a acestora. 

Actualizarea și corelarea reglementărilor 
proprii sunt preocupări constante ale instituției 
noastre, un cadru de reglementare adecvat 
reprezentând o condiție esențială pentru 
desfășurarea activității în mod transparent și 
eficient.

În acest sens, în anul 2018 au fost actualizate 
și armonizate o serie de reglementări vizând 
aspecte operaționale și din domeniul 
administrării riscurilor, precum și aspecte 
ținând de organizarea internă a FGDB.

În anul 2018 a fost emis un nou regulament 
privind raportările periodice ale instituțiilor de 
credit către FGDB, respectiv Regulamentul nr. 
2/2018 privind transmiterea către Fondul de 
garantare a depozitelor bancare a informațiilor 
necesare întocmirii listei compensațiilor 
de plătit și a celor necesare în procesul 
determinării contribuțiilor anuale ale instituțiilor 
de credit. 

Prin acest regulament au fost introduse 
prevederi de modificare a sistemului de 
raportare a datelor privind depozitele bancare 
și lista compensațiilor de plătit, asigurându-se, 
în același timp, conformarea la cerințele noii 
legislații adoptate la nivelul Uniunii Europene 
în domeniul protecției datelor personale.
 
Totodată, a fost emisă o nouă reglementare 
în baza căreia se realizează selectarea anuală 
a instituțiilor de credit prin intermediul cărora 
FGDB ar urma să despăgubească deponenții 
în situația indisponibilizării depozitelor. Noua 
reglementare, respectiv Regulamentul nr. 
3/2018 privind selectarea instituțiilor de credit 
pentru a fi mandatate de Fondul de garantare 
a depozitelor bancare să efectueze plăți 
de compensații către deponenții garantați, 
este armonizată cu evoluțiile înregistrate 
pe parcursul ultimilor ani în acest domeniu 
și introduce elemente suplimentare privind 
condițiile de participare la procesul de 
selecție, criteriile de selectare a instituțiilor de 
credit și modul de evaluare a ofertelor.

MEDIUL INTERN DE REGLEMENTARE

În cadrul acțiunii de revizuire și completare a 
cadrului procedural aplicabil FGDB, în anul 
2018 au fost emise două proceduri referitoare 
la calitatea FGDB de lichidator unic în cadrul 
lichidării administrative a instituțiilor de credit 
și la recuperarea creanțelor FGDB, respectiv 
Procedura privind exercitarea de către 
Fondul de garantare a depozitelor bancare a 
calității de lichidator unic și Procedura privind 
recuperarea creanțelor Fondului de garantare 
a depozitelor bancare.

Anul 2018 a marcat un moment extrem de 
important din perspectiva principiilor ce 
trebuie să stea la baza protecției datelor 
personale. Astfel, începând cu data de 25 mai 
2018, Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date (cunoscut sub 
numele de Regulamentul General privind 
Protecția Datelor) a devenit opozabil tuturor 
statelor membre ale Uniunii Europene.

În acest context, FGDB a elaborat 
Regulamentul intern privind prelucrarea și 
protecția datelor cu caracter personal în cadrul 
FGDB, luând toate măsurile pentru a asigura 
confidențialitatea și integritatea datelor cu 
caracter personal.

În același timp, au fost actualizate Normele 
privind protecția informațiilor secret 
profesional în cadrul Fondului de garantare a 
depozitelor bancare.

În condițiile consolidării și armonizării 
cadrului de reglementare privind metoda de 
calcul al contribuțiilor instituțiilor de credit la 
FGDB, a fost emis Regulamentul FGDB nr. 
1/2018 pentru modificarea și completarea 
Regulamentului Fondului de garantare 
a depozitelor bancare nr. 2/2016 privind 
determinarea și plata contribuțiilor la Fondul 

de garantare a depozitelor bancare în funcție 
de gradul de risc. 

Regulamentul cuprinde metoda de calcul 
revizuită prin înlocuirea indicatorului 
"Ponderea activelor lichide în total active" 
cu "Indicatorul de acoperire a necesarului de 
lichiditate (LCR)", indicator pe care instituțiile 
de credit au obligația să-l raporteze la Banca 
Națională a României. Versiunea revizuită a 
metodei de calcul este conformă cu cerințele 
Ghidului Autorității Bancare Europene privind 
contribuțiile la schemele de garantare a 
depozitelor bancare.

În ceea ce privește investirea resurselor 
disponibile ale FGDB, a fost emisă Procedura 
privind încadrarea și reevaluarea titlurilor de 
plasament.

De asemenea, a fost actualizată Procedura 
privind pregătirea și derularea exercițiilor de 
simulare de criză de către Fondul de garantare 
a depozitelor bancare, în principal prin prisma 
termenelor stabilite pentru anumite acțiuni. 

În vederea creșterii transparenței și a 
alinierii la standardele specifice în domeniul 
resurselor umane, în cursul anului 2018 a fost 
emis un nou Regulament Intern, care include 
și Procedura de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale angajaților 
FGDB, și a fost actualizată Procedura privind 
recrutarea, selecția și angajarea personalului 
în cadrul Fondului de garantare a depozitelor 
bancare.

Pe linia organizării interne, a fost adoptat  
un  nou Regulament privind organizarea și 
desfășurarea activității de arhivare la Fondul 
de garantare a depozitelor bancare și s-a 
procedat la actualizarea Procedurii privind 
administrarea corespondenței în cadrul 
Fondului de garantare a depozitelor bancare.

________________  
30 Studiul a fost dat 
publicității în data de 6 
februarie 2018 și poate fi 
consultat la adresa http://
www.iadi.org/en/core-
principles-and-research/
papers/.
31https://www.eba.europa.eu/
documents/10180/2087449/
Report+on+the+
implementation+of+the+
EBA+Guidelines+on+
methods+for+calculating+
contributions+to+DGS.pdf
32Sistemul de stabilire a 
contribuțiilor diferențiate 
în funcție de risc potrivit 
reglementărilor aplicabile 
la nivelul Uniunii Europene 
a fost implementat de 
schemele naționale de 
garantare a depozitelor în 
anul 2016.

Reglementări în plan operațional

Reglementări în domeniul 
administrării riscurilor

Reglementări în domeniul guvernanței și 
organizării interne
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EVOLUȚII ALE SECTORULUI BANCAR DIN UNIUNEA EUROPEANĂ 
ȘI DIN ROMÂNIA

Evoluții în Uniunea Europeană

"Analiza din 2018 a evidențiat faptul că unele evoluții au sprijinit stabilitatea financiară, inclusiv continuarea expansiunii 
economice și îmbunătățirea rezilienței sectorului bancar. Totuși, asumarea de riscuri ridicate pe unele segmente ale pieței 
financiare a contribuit la plasarea la niveluri scăzute a primelor de risc pe plan mondial. Creșterea protecționismului 
și reapariția tensiunilor în economiile de piață emergente au condus la manifestarea unor puseuri de volatilitate. În 
Uniunea Europeană, creșterea incertitudinilor în legătură cu Brexit și tensiunile pe piețele obligațiunilor din Italia au 
contribuit la amplificarea incertitudinilor referitoare la politici și la contextul politic."

Raportul anual 2018 al Băncii Centrale Europene

Pe ansamblul statelor membre ale Uniunii 
Europene, în anul 2018 a fost consemnată o 
temperare a creșterii economice față de anul 
precedent. Variația anuală a produsului intern 
brut a fost de 1,9% la nivelul Uniunii Europene 
și de 1,8% în zona euro33, cu 0,5, respectiv 0,6 
puncte procentuale sub nivelurile înregistrate 
în anul 2017.

Această evoluție a avut loc pe fondul 
continuării ameliorării situației de pe piața 
forței de muncă, rata șomajului coborând la 
cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii, 
respectiv 6,6%34.

Rata anuală a inflației a rămas relativ constantă 
față de anul precedent, situându-se la nivelul 
de 1,7% pe ansamblul Uniunii Europene și de 
1,6% în zona euro35. 

Stabilitatea sectorului financiar-bancar 
european a continuat să se consolideze în 
anul 2018 ca urmare a acțiunilor întreprinse 
de instituțiile de credit, precum și prin punerea 
în aplicare a noilor reglementări și a măsurilor 
luate de autoritățile de supraveghere din 
statele membre.

După cum reiese din datele publicate de 
Autoritatea Bancară Europeană în Tabloul 
de monitorizare a riscurilor corespunzător 

trimestrului IV 201836, pe ansamblul Uniunii 
Europene au fost consemnate niveluri 
îmbunătățite ale indicatorilor instituțiilor de 
credit.

Solvabilitatea băncilor din Uniunea Europeană 
s-a menținut la un nivel confortabil. Rata 
fondurilor proprii de nivel 1 de bază pe 
ansamblul băncilor din Uniunea Europeană 
s-a situat, în decembrie 2018, la 14,7%, 
marginal sub valoarea înregistrată în aceeași 
perioadă a anului precedent (variație anuală 
de -0,2 puncte procentuale).

Calitatea portofoliilor de credite a continuat să 
se îmbunătățească substanțial și în anul 2018. 
Rata creditelor neperformante a înregistrat o 
nouă diminuare, coborând la 3,2% în luna 
decembrie 2018 (în scădere cu 0,9 puncte 
procentuale față de sfârșitul anului 2017). Cu 
toate acestea, persistă diferențe semnificative 
între statele membre în ceea ce privește 
volumul creditelor neperformante.

Profitabilitatea băncilor din Uniunea Europeană 
s-a îmbunătățit față de anul anterior, deși 
continuă să fie afectată de nivelurile încă 
ridicate ale creditelor neperformante și de 
insuficienta adaptare a modelelor de afaceri 
existente la condițiile pieței.

Pe fondul unei dinamici pozitive consemnate 
atât de volumul depozitelor bancare, cât 
și de creditele acordate, raportul dintre 
credite și depozite s-a menținut relativ stabil, 
situându-se la 117,1% la finele anului 2018.

În vederea evaluării rezilienței instituțiilor 
de credit, Autoritatea Bancară Europeană a 
derulat în anul 2018 un exercițiu de testare la 
stres în care au fost implicate 48 de bănci37, 
care cumulează aproximativ 70% din activele 
totale ale băncilor din Uniunea Europeană. 
Pe lângă băncile testate în cadrul exercițiului 
realizat de Autoritatea Bancară Europeană, 
alte 54 de bănci au făcut obiectul unei testări 
desfășurate de Banca Centrală Europeană în 
cadrul procesului de supraveghere și evaluare.

Față de rezultatele testărilor precedente, 
desfășurate în urmă cu doi ani, s-a constatat 
o îmbunătățire a bazei de capital a băncilor și 
o creștere a capacității acestora de a absorbi 
șocurile financiare.

În vederea creșterii gradului de consolidare 
a capacității de rezistență a sectorului 
financiar-bancar, în anul 2018 au fost 
înregistrate noi progrese în ceea ce privește 
definitivarea cadrului de reglementare la 
nivelul Uniunii Europene.

În luna martie 2018, Comisia Europeană 
a propus un pachet de măsuri pentru 
reducerea în continuare a volumului creditelor 
neperformante și prevenirea acumulării viitoare 
a acestora. Măsurile vizează, în principal, 
următoarele domenii: asigurarea unei acoperiri 
suficiente de către bănci a pierderilor aferente 
viitoarelor credite neperformante, posibilitatea 
executării extrajudiciare accelerate a creditelor 
garantate cu garanții reale, dezvoltarea piețelor 
secundare pentru activele neperformante, 
elaborarea unor orientări privind instituirea de 
societăți de administrare a investițiilor. 

La sfârșitul anului 2018, Parlamentul 
European și Consiliul Uniunii Europene au 
ajuns la un acord politic în ceea ce privește 

modul de abordare a problemei creditelor 
neperformante în perioada următoare.

Pachetul de măsuri privind reducerea riscurilor 
la nivelul Uniunii Europene, inițiat în anul 2016, 
a făcut obiectul negocierilor între Consiliul 
Uniunii Europene și Parlamentul European 
și în anul 2018, cele două părți ajungând la 
un acord la jumătatea lunii februarie 2019. 
Măsurile principale din acest pachet privesc:

• stabilirea unui indicator obligatoriu al 
efectului de levier astfel încât să fie evitate 
creșterile în exces ale acestuia;

•  introducerea unui indicator obligatoriu de 
finanțare stabilă netă în baza căruia se va 
determina necesarul de surse de finanțare 
stabile și pe termen lung de care ar trebui să 
dispună băncile astfel încât să depășească 
perioadele de criză;

•  definirea unor cerințe de capital cu o mai 
mare sensibilitate la risc;

• stabilirea de cerințe pentru instituțiile de 
importanță sistemică la nivel global de a 
deține niveluri minime de fonduri proprii 
și pasive eligibile astfel încât să aibă o 
capacitate sporită de absorbție a pierderilor 
și de recapitalizare.

De asemenea, s-a ajuns și la un acord privind 
îmbunătățirea cooperării între autoritățile 
competente cu privire la aspecte legate de 
supravegherea activităților de combatere a 
spălării banilor.

În anul 2018 nu s-au înregistrat situații de 
criză care să necesite aplicarea unor măsuri 
de rezoluție bancară la nivelul Comitetului 
unic de rezoluție. 

În zona euro, a existat o singură bancă 
semnificativă, respectiv banca letonă ABLV 
Bank AS, în cazul căreia Banca Centrală 
Europeană a stabilit că era în curs de a intra 
în dificultate sau susceptibilă de a intra în 

________________  
37 Din cele 48 de bănci care 
au făcut obiectul exercițiului 
de testare la stres, 33 se află 
sub supravegherea directă a 
Băncii Centrale Europene.

________________  
33 https://ec.europa.eu/
eurostat/documents/
2995521/9643458/2-
07032019-AP-EN.pdf/
dabf231d-dddd-4e9e-9812-
12189a19871d
34 https://ec.europa.eu/
eurostat/documents/
2995521/9539652/3-
31012019-BP-EN.pdf/
bd847e5d-0694-4f90-b21f-
f87a57ac4277
35 https://ec.europa.eu/
eurostat/documents/
2995521/9499950/2-
17012019-AP-EN.pdf/4e-
a467c3-8ff2-4723-bc6e-
b0c85fb991e4
36 https://eba.europa.
eu/eurostat/documents/ 
10180/2666948/
EBA+Dashboard+-
+Q4+2018.pdf/5836f313-
b390-4f24-99bf-
815fc036a7ce
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dificultate, aceeași încadrare fiind făcută și 
pentru filiala din Luxemburg a băncii letone 
(ABLV Bank S.A.). În urma analizării situației 
băncii letone potrivit regulamentului aplicabil38, 
Comitetul unic de rezoluție a decis să nu 
adopte nicio schemă de rezoluție. În aceste 
condiții, autoritățile desemnate din Letonia și 
Luxemburg, care administrează schemele de 
garantare a depozitelor din țările respective, au 
adoptat decizia indisponibilizării depozitelor la 
cele două bănci, declanșând astfel procesul 
de plată a compensațiilor către deponenții 
garantați ai acestor bănci.

Potrivit informațiilor publicate de Autoritatea 
Bancară Europeană pe baza notificărilor 
primite din partea autorităților naționale de 
rezoluție și a autorităților desemnate39, în 
statele membre ale Uniunii Europene s-au 
înregistrat în anul 2018 câteva cazuri de bănci 
pentru care au fost aplicate măsuri de rezoluție 
bancară sau au fost necesare intervenții ale 
schemelor de garantare a depozitelor.

Astfel, autoritatea națională de rezoluție 
din Danemarca a decis, pentru instituția 
daneză Københavns Andelskasse, aplicarea  
instrumentului de recapitalizare internă și 
înființarea unei instituții-punte.

Pe lângă situațiile de indisponibilizare a 
depozitelor din Letonia și Luxemburg, 

menționate anterior, au mai fost înregistrate 
astfel de cazuri în Croația, Estonia, Lituania 
și Marea Britanie, băncile în cauză fiind, în 
principal, de talie mică și cu un număr relativ 
redus de deponenți. Schemele de garantare a 
depozitelor din țările respective au despăgubit 
deponenții băncilor la care depozitele au 
devenit indisponibile, procesele de plată 
a compensațiilor derulându-se normal, în 
conformitate cu reglementările naționale 
aplicabile.

De asemenea, în Bulgaria, Polonia și Republica 
Cehă a continuat procesul de despăgubire 
pentru acei deponenți ai băncilor intrate în 
faliment în anii precedenți, care nu au solicitat 
compensații la momentul începerii plăților.

Schema de garantare a depozitelor bancare 
din Italia a intervenit în cazul unei bănci în 
insolvență pentru a finanța transferul activelor 
și pasivelor acesteia, inclusiv al depozitelor 
bancare, către o altă bancă. Prin această 
măsură a fost asigurat accesul deponenților la 
sumele deținute, fără a mai fi astfel necesară 
plata compensațiilor.   

Trebuie subliniat faptul că, în toate situațiile 
menționate mai sus, a avut loc o ieșire 
ordonată de pe piață a băncilor cu probleme, 
iar fondurile deponenților au fost protejate 
împotriva pierderilor.

________________  
38 Regulamentul (UE) nr. 
806/2014 al Parlamentului 
European și al Consiliului 
din 15 iulie 2014 de stabilire 
a unor norme uniforme și 
a unei proceduri uniforme 
de rezoluție a instituțiilor de 
credit și a anumitor firme 
de investiții în cadrul unui 
mecanism unic de rezoluție 
și al unui fond unic de 
rezoluție și de modificare 
a Regulamentului (UE) nr. 
1093/2010.
39 https://eba.europa.eu/
regulation-and-policy/
recovery-and-resolution/
notifications-on-
resolution-cases-and-use-
of-dgs-funds

Evoluții în România

"Sistemul financiar a devenit mai solid. În ultimul deceniu, sectorul bancar românesc: (i) și-a consolidat poziția de 
solvabilitate, neavând nevoie de intervenția statului pentru recapitalizare, (ii) și-a menținut indicatorii de lichiditate la un 
nivel adecvat, (iii) a realizat una dintre cele mai rapide reduceri a ratei creditelor neperformante dintre țările europene, 
(iv) a cunoscut o îmbunătățire graduală a profitabilității, ulterior recunoașterii unor pierderi consistente din riscul de 
credit (în anii 2010, 2011, 2012 și 2014) și (v) și-a diminuat vulnerabilitatea asociată riscului valutar, prin reducerea 
semnificativă a aportului creditelor în valută din bilanț."

"Profitabilitatea sectorului bancar se situează semnificativ peste media UE (...). Motivul principal al acestei profitabilități 
este continuarea reducerii cheltuielilor nete cu ajustări pentru pierderi așteptate, într-un cadru macroeconomic intern 
favorabil și pe fondul menținerii ritmului robust al creditării."

Raportul Băncii Naționale a României asupra stabilității financiare, 
decembrie 2018

Pe fondul menținerii climatului macroeconomic 
favorabil, sectorul bancar din România a 
continuat și în anul 2018 să-și consolideze 
stabilitatea și rezistența la șocuri.

În acest context, niciuna dintre instituțiile de 
credit participante la FGDB nu s-a confruntat 
cu dificultăți care să necesite intervenții din 
partea Băncii Naționale a României, în calitate 
de autoritate de supraveghere și autoritate 
de rezoluție, cum ar fi luarea de măsuri de 
redresare sau rezoluție bancară.

Piața bancară din România a înregistrat în anul 
2018 două tranzacții importante din domeniul 

achizițiilor și fuziunilor, și anume finalizarea 
fuziunii dintre Banca Transilvania S.A. și 
Bancpost S.A. (banca absorbită)40 și achiziția 
Piraeus Bank România S.A. de către o entitate 
a grupului american J.C. Flowers & Co41. 

Totodată, în data de 1 iunie 2018, a avut loc 
transferul activității sucursalei din România a 
băncii italiene Intesa Sanpaolo S.P.A. Torino 
către Banca Comercială Intesa Sanpaolo 
România S.A. Întrucât acest transfer a inclus 
și depozitele clientelei, acestea au ieșit din 
sfera de garantare a depozitelor bancare din 
Italia, iar FGDB a preluat  responsabilitatea 
protecției acestora42.  

________________  
40 La data de 31 decembrie 
2018, Banca Transilvania 
S.A. a fuzionat prin absorbție 
cu Bancpost S.A. (bancă 
absorbită).
41 Începând cu 31 octombrie 
2018, noua denumire a 
băncii este First Bank S.A.
42 Potrivit reglementărilor 
aplicabile și prevederilor 
Acordului de cooperare 
multilaterală între schemele 
de garantare a depozitelor 
din Uniunea Europeană, 
schema de garantare a 
depozitelor bancare din Italia 
a transferat către FGDB 
contribuțiile corespunzătoare 
depozitelor preluate de 
Banca Comercială Intesa 
Sanpolo România S.A. de 
la Intesa Sanpaolo S.P.A. 
Torino Sucursala București.
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Indicatori agregați privind instituțiile de credit din România43

Activele nete ale instituțiilor de credit din 
România s-au înscris și în anul 2018 pe o 
traiectorie crescătoare, majorându-se cu   
23,3 miliarde lei față de anul precedent (variație 
anuală de +5,4% în termeni nominali), până la 
451,1 miliarde lei la 31 decembrie 2018.

La finele anului 2018, instituțiile de credit 
cu capital privat dețineau 91,9% din totalul 
activelor, în ușoară creștere față de aceeași 
perioadă a anului precedent (variație anuală 
de +0,6 puncte procentuale). Ponderea 
activelor bilanțiere ale instituțiilor de credit cu 
capital străin sau majoritar străin (incluzând 
sucursalele băncilor străine) în valoarea totală 
a activelor a înregistrat o scădere cu 2 puncte 
procentuale față de nivelul anului anterior, 
până la 75% la sfârșitul anului 2018.

Profitabilitatea sistemului bancar a continuat 
să se îmbunătățească și în anul 2018. 

Astfel, ROE44 s-a situat la 14,85% la 31 
decembrie 2018 (variație anuală de +2,3 
puncte procentuale), iar ROA45 a ajuns 
la 1,59% (variație anuală de +0,3 puncte 
procentuale), atingând valori comparabile cu 
cele raportate anterior perioadei de criză.

Indicatorul de lichiditate a consemnat o nouă 
creștere în anul 2018, atingând 2,35 la sfârșitul 
anului 2018, nivel semnificativ mai mare decât 
limita minimă reglementată, respectiv 1.

Tendința de ameliorare a ratei creditelor 
neperformante a continuat și în anul 2018, 
aceasta atingând un nou minim al ultimilor 
ani, respectiv 4,95% la 31 decembrie 2018     
(-1,46 puncte procentuale față de sfârșitul 
anului 2017). Continuarea reducerii ratei 
creditelor neperformante a avut loc pe fondul 
accelerării creditării, susținute în principal de 
creditele acordate gospodăriilor populației.

La 31 decembrie 2018, soldul creditelor 
acordate gospodăriilor populației și societăților 
nefinanciare s-a majorat la 243,7 miliarde lei 
(+7,8% față de nivelul de la aceeași dată a 
anului precedent). 

Creditele acordate gospodăriilor populației 
au totalizat 133 miliarde lei la 31 decembrie 
2018, în creștere cu 9,2% față de sfârșitul 
anului 2017, iar creditele acordate societăților 
nefinanciare au avansat cu 6,3%, până la 
110,7 miliarde lei la sfârșitul anului 2018.

Componentele pe monede ale volumului total 
al creditelor au avut dinamici opuse. În timp 
ce creditele în lei au avut o dinamică pozitivă 
accelerată, cu o variație anuală de +13,7%, 
până la 161,5 miliarde lei la finele anului 2018, 
creditele în valută au consemnat o scădere cu 
2%, până la 82,2 echivalent miliarde lei. 

Aceste evoluții au condus la majorarea cu   
3,4 puncte procentuale a ponderii creditelor în 
moneda națională în volumul total al creditelor, 
aceasta ajungând la 66,3% la 31 decembrie 
2018.

Cea mai mare contribuție la evoluția creditelor 
în moneda națională revine segmentului 
gospodăriilor populației, un aport important 
avându-l creditele în lei pentru locuințe, care 
au înregistrat o creștere anuală cu 24,7%.

În prima parte a anului 2018, rata dobânzii de 
politică monetară a fost majorată gradual de 
la 1,75%, nivel aplicat pe tot parcursul anului 
2017, la 2,50% începând cu data de 8 mai 
201846. Nivelul de 2,50% al ratei dobânzii de 
politică monetară a rămas constant tot restul 
anului 2018.

Rata medie a dobânzii la creditele noi 
acordate gospodăriilor populației în monedă 
națională a consemnat o creștere de 
1,2 puncte procentuale, până la 8,09% la 

sfârșitul anului 2018. Totodată, rata medie a 
dobânzii la creditele noi în euro a înregistrat 
o creștere de 0,9 puncte procentuale, 
ajungând la 31 decembrie 2018 la 4,84%.

În ceea ce privește societățile nefinanciare, 
rata medie a dobânzii la creditele noi în lei 
s-a mărit cu 0,9 puncte procentuale, până la 
5,84% în luna decembrie 2018, iar la creditele 
noi în euro a scăzut ușor, cu 0,03 puncte 
procentuale, până la 2,54% la finele anului 
2018.

Depozitele atrase de la gospodăriile 
populației și societățile nefinanciare și-au 
menținut trendul crescător și în anul 2018, 
volumul acestora mărindu-se cu 9,2%, până 
la 311 miliarde lei la sfârșitul anului 201847. 
Astfel, acestea au continuat să reprezinte 
pentru instituțiile de credit din România o 
sursă substanțială de finanțare. O contribuție 
însemnată la această creștere revine 
depozitelor overnight denominate în moneda 
națională. 
 
Creșterea volumului depozitelor atrase de 
la populație a avut loc pe fondul majorării 
ratei medii a dobânzii la depozitele noi la 
termen denominate în moneda națională cu              
0,97 puncte procentuale, până la 1,76% la 
31 decembrie 2018, în timp ce rata dobânzii 
la depozitele noi la termen denominate în 
euro s-a diminuat marginal, cu 0,02 puncte 
procentuale, până la 0,28%. 

Pe segmentul depozitelor noi la termen 
denominate în lei ale societăților nefinanciare 
având scadența inițială peste 3 luni și până 
la 6 luni inclusiv s-a înregistrat cea mai mare 
creștere, cu 1,02 puncte procentuale, până 
la 2,55% la sfârșitul anului 2018. Pe de altă 
parte, în cazul gospodăriilor populației, 
s-au înregistrat majorări ale ratei medii a 
dobânzii pentru depozitele în lei pe segmentul 
depozitelor cu scadența inițială între 6 luni și 
până la 12 luni inclusiv, aceasta ajungând la 
2,54% în decembrie 2018.

Având în vedere evoluțiile consemnate de 
creditele acordate clientelei și depozitele 
atrase, raportul dintre acestea s-a redus la 
73,56% la sfârșitul anului 2018, coborând 
la un nou minim istoric (variație anuală de     
-1,18 puncte procentuale).
 
La 31 decembrie 2018, instituțiile de credit 
persoane juridice române, participante 
la schema de garantare a depozitelor din 
România, cumulau depozite ale persoanelor 
fizice și persoanelor juridice garantate în sumă 
de 290,6 miliarde lei, în creștere cu 8,5% față 
de aceeași dată a anului precedent48.

Și în anul 2018, instituțiile de credit participante 
la FGDB s-au caracterizat printr-o capitalizare 
solidă, menținând niveluri ale ratelor fondurilor 
proprii substanțial mai mari decât cerințele 
de prudențialitate. La sfârșitul anului 2018, 
rata fondurilor proprii totale atingea 19,66%, 
iar rata fondurilor proprii de nivel 1 era de 
17,59%. Și efectul de levier49 continuă să 
indice o capitalizare ridicată în raport cu 
activele bancare, situându-se la 8,81% la 
sfârșitul anului 2018.

________________  
43 34 de instituții de credit la 
sfârșitul anului 2018. Dintre 
acestea, 27 de instituții de 
credit sunt persoane juridice 
române și participă la FGDB, 
iar 7 sunt sucursale ale 
băncilor străine, acestea 
fiind membre ale schemelor 
de garantare a depozitelor 
din țările de origine.
Datele despre indicatorii 
agregați privind instituțiile de 
credit, precum și cele despre 
credite și depozite au fost 
preluate de pe site-ul Băncii 
Naționale a României la data 
elaborării prezentului raport.
44 ROE se determină ca 
raport între profitul net 
anualizat și capitalurile 
proprii la valoare medie.
45 ROA este calculat ca 
raport între profitul net 
anualizat și total active la 
valoare medie.
46 Majorarea din luna mai 
2018 a fost precedată de 
alte două creșteri succesive, 
respectiv de la 1,75% la 2% 
începând cu data de 
9 ianuarie 2018 și de la 2% 
la 2,25% începând cu 
8 februarie 2018.

________________  
47 Datele includ și valorile 
depozitelor la sucursalele 
instituțiilor de credit străine, 
participante la schemele de 
garantare a depozitelor din 
țările de origine.
48 Date ale FGDB, 
determinate pe baza 
raportărilor instituțiilor de 
credit participante.
49 Efectul de levier reprezintă 
raportul dintre fondurile 
proprii de nivel 1 și total 
active la valoare medie.
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În virtutea responsabilităților conferite prin 
lege și a contribuției sale la menținerea 
stabilității financiare, FGDB participă în cadrul 
Comitetului Național pentru Supravegherea 
Macroprudențială (CNSM)50 în calitate de 
observator, directorul general al instituției 
luând parte, fără drept de vot, la ședințele 
Consiliului general al CNSM.

Obiectivul fundamental al CNSM este de a 
contribui la salvgardarea stabilității financiare, 
inclusiv prin consolidarea capacității 
sistemului financiar de a rezista șocurilor 
și prin diminuarea acumulării de riscuri 
sistemice, asigurând pe această cale o 
contribuție sustenabilă a sistemului financiar 
la creșterea economică.

FGDB a participat în cursul anului 2018, în 
calitate de observator, la toate ședințele 
CNSM. În cadrul acestor ședințe au fost 
dezbătute, printre altele, aspecte referitoare 
la politica macroprudențială și riscul sistemic, 
cadrul de ansamblu privind strategia 
macroprudențială a CNSM, analiza periodică 
de recalibrare a amortizoarelor de capital, 
sănătatea companiilor nefinanciare, programul 
Prima Casă, implementarea recomandărilor 
care vizează politica macroprudențială și riscul 
sistemic prezentate în documentul Fondului 
Monetar Internațional "Romania: Financial 
Sector Assessment Program", impactul 
planurilor de finanțare ale instituțiilor de credit 
asupra fluxului de credite către economia 
reală, strategia privind implementarea 
Standardelor Internaționale de Raportare 
Financiară (IFRS) de către instituțiile financiare 
nebancare, metodologia pentru identificarea 
funcțiilor critice ale instituțiilor de credit.

În urma discuțiilor din cadrul CNSM, în 
cursul anului 2018 au fost adoptate mai 
multe măsuri de politică macroprudențială, 
printre acestea regăsindu-se o serie de 
recomandări privind amortizorul anticiclic de 
capital, amortizorul de capital pentru riscul 

sistemic în România51, amortizorul de capital 
pentru alte instituții de importanță sistemică 
din România52, implementarea instrumentelor 
macroprudențiale pentru îndeplinirea 
obiectivelor intermediare cuprinse în Cadrul 
de ansamblu privind strategia politicii 
macroprudențiale a Comitetului Național 
pentru Supravegherea Macroprudențială, 
recalibrarea programului "Prima Casă", 
implementarea unor măsuri privind sănătatea 
financiară a companiilor. De asemenea, 
CNSM a aprobat planul de acțiune privind 
implementarea recomandărilor prezentate în 
documentul Fondului Monetar Internațional 
"Romania: Financial Sector Assessment 
Program" și procedura de evaluare comună la 
nivelul CNSM a riscurilor sistemice și a emis 
o opinie consultativă favorabilă referitoare 
la metodologia Băncii Naționale a României 
pentru identificarea funcțiilor critice ale 
instituțiilor de credit.

La începutul lunii februarie 2019, în cadrul 
CNSM au fost purtate discuții referitoare 
la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri 
fiscal-bugetare, modificarea și completarea 
unor acte normative și prorogarea unor termene 
(OUG 114/2018), fiind identificate soluții 
de posibile scenarii de adaptare a acesteia.

În cadrul relațiilor de cooperare statuate 
prin lege dintre FGDB și Banca Națională 
a României în ceea ce privește aplicarea 
măsurilor de rezoluție bancară, în luna 
octombrie 2018, FGDB a participat la un 
exercițiu de simulare a unei potențiale acțiuni 
de rezoluție. Exercițiul s-a desfășurat la sediul 
Băncii Naționale a României, sub coordonarea 
Băncii Mondiale în colaborare cu Comisia 
Europeană. Pe lângă participanții din partea 
Băncii Naționale a României și a FGDB, la 
exercițiu au mai luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Finanțelor Publice și ai Autorității 
de Supraveghere  Financiară.

Scopul exercițiului a fost testarea capacității 
autorităților relevante de a interveni în cazul în 
care ar fi necesară inițierea și derularea unui 

proces de rezoluție pentru o bancă având 
caracteristicile unei instituții de importanță 
sistemică.  

RELAȚII DE COOPERARE LA NIVEL NAȚIONAL

ACTIVITATEA INTERNAȚIONALĂ

Anul 2018 s-a caracterizat printr-o contribuție 
sporită a FGDB în cadrul proiectelor derulate 
pe plan internațional în ceea ce privește 
activitatea schemelor de garantare a 
depozitelor, precum și printr-o implicare activă 
în acțiunile asociațiilor profesionale - Forumul 
European al Asigurătorilor de Depozite (EFDI)53  
și Asociația Internațională a Asigurătorilor de 
Depozite (IADI)54.

Având în vedere calitatea directorului general 
al FGDB de membru al conducerii executive a 
Comitetului EFDI pentru Uniunea Europeană 
și coordonator al Grupului de lucru EFDI 
privind cooperarea transfrontalieră între 
schemele de garantare a depozitelor, o parte 
însemnată a activităților întreprinse în anul 
2018 s-a concentrat pe diferitele laturi ale 
cooperării între schemele din statele membre 

ale Uniunii Europene, acesta constituind un 
proiect amplu gestionat de către FGDB.

În data de 22 februarie 2018, FGDB a organizat 
la București, cu sprijinul Băncii Naționale a 
României, o reuniune a Grupului de lucru 
EFDI privind cooperarea transfrontalieră între 
schemele de garantare a depozitelor din 
Uniunea Europeană. Subiectele abordate în 
cadrul reuniunii au vizat aplicarea Acordului 
de cooperare multilaterală între schemele 
de garantare a depozitelor din Uniunea 
Europeană, aranjamentele încheiate pe bază 
bilaterală în cadrul acordului multilateral 
în ceea ce privește specificațiile tehnice 
ale cooperării, despăgubirea deponenților 
care au depozite la mai multe sucursale ale 
aceleiași bănci din diferite state membre, 
impactul intrării în vigoare a Regulamentului

Reuniunea Grupului de lucru EFDI privind cooperarea transfrontalieră 
între schemele de garantare a depozitelor din Uniunea Europeană, 
București, februarie 2018

________________  
50 CNSM este o 
structură de cooperare 
interinstituțională înființată 
în baza Legii nr. 12/2017 
privind supravegherea 
macroprudențială a 
sistemului financiar 
național, cu misiunea de 
a asigura coordonarea în 
domeniul supravegherii 
macroprudențiale a 
sistemului financiar național, 
prin stabilirea politicii 
macroprudențiale și a 
instrumentelor adecvate 
pentru punerea în aplicare a 
acesteia. CNSM este format 
din reprezentanți ai Băncii 
Naţionale a României, ai 
Autorităţii de Supraveghere 
Financiară și ai Guvernului.
51 În baza acestei 
recomandări, a fost emis 
Ordinul Băncii Naționale a 
României nr. 8/2018 privind 
amortizorul de capital pentru 
risc sistemic.
52 În baza acestei 
recomandări, a fost emis 
Ordinul Băncii Naționale 
a României nr. 9/2018 
privind amortizorul aferent 
instituțiilor de credit 
autorizate în România 
și identificate drept alte 
instituții de importanță 
sistemică (O-SII), publicat 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 
1110 din 28 decembrie 
2018. Potrivit ordinului, în 
categoria "alte instituții de 
importanță sistemică" au 
fost identificate 9 bănci, 
persoane juridice române. 
Depozitele acoperite de 
FGDB la aceste bănci 
reprezentau, 
la 31 decembrie 2018, 
88,3% din suma depozitelor 
acoperite la instituțiile de 
credit participante.

________________  
53 EFDI are 69 de 
participanți, din care 56 
de membri - scheme de 
garantare a depozitelor, 
13 asociați - scheme de 
compensare a investitorilor 
și alte entități.
54 IADI are 85 de organizații 
membre, 10 asociați și 
14 parteneri.



36 Raport anual 2018Raport anual 2018

general al Uniunii Europene privind protecția 
datelor asupra cooperării transfrontaliere 
a schemelor, modalitatea de realizare a 
schimbului de date între schemele de 
garantare a depozitelor în procesul de plată a 
compensațiilor. 

Reuniunea de la București a fost urmată, în 
cursul anului 2018, de mai multe întâlniri ale 
Grupului de lucru EFDI privind cooperarea 

transfrontalieră între schemele de garantare 
a depozitelor din Uniunea Europeană, care 
au fost găzduite de alte scheme membre și 
în cadrul cărora s-a discutat în detaliu despre 
diferite aspecte operaționale ale cooperării 
transfrontaliere,  tratamentul aplicat cazurilor 
speciale de depozite, schimbul de documente 
și informații între scheme, conturile dedicate 
plăților transfrontaliere, decontarea cheltuielilor 
aferente plăților de compensații etc.

Reuniunea Grupului de lucru EFDI privind cooperarea transfrontalieră 
între schemele de garantare a depozitelor din Uniunea Europeană, 
Madrid, iunie 2018

Diversitatea mare a aspectelor de natură 
operațională, juridică, financiară și de 
comunicare aferente cooperării transfrontaliere 
a condus la necesitatea înființării unui număr 
de patru subgrupuri de lucru pe aceste teme. 
Reprezentanții FGDB participă în cadrul 
tuturor acestor subgrupuri fie în calitate de 
coordonatori, fie de membri. 

FGDB a aderat în cursul anului 2018 la sistemul 
securizat centralizat EDDIES55, dezvoltat la 
nivelul Uniunii Europene în vederea asigurării 
infrastructurii necesare atât pentru efectuarea 
plăților transfrontaliere, cât și pentru realizarea 
schimbului de informații între schemele de 
garantare a depozitelor.

În dubla calitate a FGDB de schemă de 
garantare a depozitelor atât din stat membru 
de origine56, cât și din stat membru gazdă57, 
în anul 2018 FGDB a purtat negocieri cu 
schemele de garantare a depozitelor din două 
state membre ale Uniunii Europene, în vederea 
încheierii de aranjamente bilaterale pentru plăți 
transfrontaliere, care să detalieze suplimentar 
sau să completeze anumite aspecte tehnice 
față de prevederile Acordului de cooperare 
multilaterală între schemele de garantare a 
depozitelor din Uniunea Europeană.

FGDB este membru și în cadrul altor grupuri 
de lucru constituite la nivelul EFDI. În cursul 
anului 2018, reprezentanții FGDB au luat 

parte la reuniunile Grupului de lucru privind 
realizarea simulărilor de criză, ale Grupului 
de lucru referitor la contribuțiile diferențiate în 
funcție de risc, ale Grupului de lucru privind 
relațiile publice, precum și ale Grupului de 
lucru pentru Uniunea Bancară. În cadrul 
ultimului grup de lucru amintit anterior, a fost 
elaborat punctul de vedere al EFDI cu privire 
la proiectul de instituire a Sistemului European 
de Asigurare a Depozitelor (EDIS).
 
În calitate de membru al IADI, FGDB a 
participat la Adunarea generală anuală și la 
reuniunile Comitetului Regional IADI pentru 
Europa, precum și la unele dintre conferințele 
organizate de această asociație.

Pe lângă activitatea desfășurată în cadrul 
asociațiilor profesionale, FGDB este 
reprezentat, prin directorul general, în 
cadrul Grupului operativ privind schemele 
de garantare a depozitelor, constituit la 
nivelul Comitetului permanent de rezoluție 
al Autorității Bancare Europene. Una dintre 
atribuțiile acestui grup operativ este de a 
elabora opinia Autorității Bancare Europene 
cu privire la modul de implementare a 
Directivei UE privind schemele de garantare 
a depozitelor în statele membre, incluzând, 
după caz, formularea de recomandări privind 
revizuirea acestei directive.

În cadrul Grupului operativ al Autorității 
Bancare Europene privind schemele de 
garantare a depozitelor funcționează trei 
subgrupuri, organizate pe următoarele 
domenii: Plăți de compensații, Finanțare și 
utilizare a resurselor și Eligibilitate, garantare 
și cooperare între autorități. FGDB și-a 
desemnat reprezentanți în fiecare din aceste 
subgrupuri.

În contextul acțiunilor de preluare de către 
România a Președinției Consiliului Uniunii 
Europene, FGDB a fost cooptat, în anul 2018, 
în echipa care acordă suport tehnic în dosarul 
EDIS, reprezentanții instituției participând la 
mai multe reuniuni legate de această temă.

În relația cu organismele financiare 
internaționale, în anul 2018 a continuat seria 
întâlnirilor cu reprezentanții Fondului Monetar 
Internațional și ai Băncii Mondiale, acestea 
desfășurându-se în cadrul Programului de 
evaluare a sectorului financiar din România. 
Discuțiile purtate au urmărit mai multe aspecte 
ale activității FGDB atât în ceea ce privește 
protecția deponenților, cât și implicarea sa 
în cazul aplicării de către Banca Națională a 
României de măsuri de intervenție timpurie 
sau rezoluție bancară.

________________  
55 EDDIES - European 
DGS to DGS Information 
Exchange System.
56 Pentru una din instituțiile 
de credit participante, care 
are sucursale în alt stat 
membru al Uniunii Europene.
57 În cazul sucursalelor din 
România ale băncilor cu 
sediul în alte state membre 
ale Uniunii Europene.
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Majorarea volumului depozitelor la instituțiile 
de credit participante la FGDB a avut loc 
pe fondul creșterii încrederii deponenților 
în sistemul bancar din România, după cum 
relevă rezultatele unui studiu de sondare 
a opiniei publice realizat de către FGDB 
împreună cu Mercury Research în a doua 
parte a anului 201860. Peste jumătate dintre 
respondenți (54%) au declarat că au destul 
de multă sau foarte multă încredere în băncile 
din România, această proporție fiind mai mare 
decât cea înregistrată la precedentul sondaj 
realizat în anul 2013. 

De asemenea, gradul de îngrijorare referitor 
la stabilitatea sistemului bancar s-a diminuat, 
sistemul bancar fiind perceput ca fiind 
stabil sau foarte stabil de către 53% dintre 
persoanele bancarizate, comparativ cu numai 
40% în anul 2013.

Depozitele eligibile constituite în moneda 
națională la instituțiile de credit participante 
la FGDB se ridicau la finele anului 2018 la        

186 miliarde lei, în creștere anuală cu 6,4%.   
O variație mult mai accentuată în anul 2018 au 
avut-o depozitele în valută,  care s-au majorat 
cu 12,4%, până la 104,6 echivalent miliarde lei 
la sfârșitul anului 2018. Componenta în euro a 
depozitelor în valută și-a menținut principala 
contribuție la creșterea depozitelor eligibile 
(aproape 90% din avansul valorii depozitelor 
eligibile denominate în valută). 

Majorarea valorii depozitelor eligibile din 
anul 2018 este rezultatul dinamicilor pozitive 
consemnate la nivelul tuturor componentelor 
– depozite eligibile denominate în lei și în 
valută atât ale persoanelor fizice, cât și ale 
persoanelor juridice. Aproape trei sferturi din 
creșterea valorii depozitelor eligibile a provenit 
din majorarea valorii depozitelor populației. 
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La 31 decembrie 2018, depozitele la instituțiile 
de credit participante la FGDB însumau 
345,9 miliarde lei, consemnând o creștere cu 
4,6% față de sfârșitul anului 2017, susținută de 
majorarea volumului depozitelor rezidenților58.  

Din totalul depozitelor la instituțiile de credit 
participante, FGDB garanta, la finele anului 
2018, depozite în sumă de 290,6 miliarde lei, 
cu 8,5% peste nivelul de la sfârșitul anului 
precedent.  

reprezintă ponderea depozitelor eligibile 
în valoarea totală a depozitelor la 
instituțiile de credit participante la FGDB 
la 31 decembrie 2018. 

din valoarea totală a depozitelor eligibile 
la 31 decembrie 2018 o reprezintă 

depozitele eligibile denominate în lei. 

FGDB acoperă, în condițiile 
și limitele stabilite prin lege, 
depozitele59 tuturor deponenților 
persoane fizice.  

reprezintă ponderea persoanelor juridice 
care intrau în sfera de garantare a FGDB 
la 31 decembrie 2018. 

Astfel, FGDB garantează depozitele 
marii majorități a persoanelor juridice, 
respectiv depozitele întreprinderilor 
mici și mijlocii, ale companiilor și altor 
categorii asimilate acestora.

________________  
58 Pe segmentul 
nerezidenților s-au înregistrat 
retrageri de sume, însă 
acestea corespund 
categoriei persoanelor  
juridice care nu beneficiază 
de garantare, respectiv 
instituții de credit, instituții 
financiare, firme de investiții, 
societăți de asigurare și/sau 
reasigurare, organisme de 
plasament colectiv, fonduri 
de pensii, autorități publice 
centrale, locale și regionale.
59 În categoria depozitelor 
bancare sunt incluse 
conturile curente, conturile 
de card, depozitele la 
termen, conturile de 
economii și alte produse 
similare. 
60 Eșantionul a cuprins 
1.305 persoane fizice 
bancarizate și persoane 
juridice din categoria 
microîntreprinderilor, studiul 
fiind realizat atât în mediul 
urban, cât și rural.

3. Garantarea depozitelor

EVOLUȚIA DEPOZITELOR ÎN ANUL 2018 

84%

64%

100%

97,1%

Structura pe monede a depozitelor eligibile la 31 decembrie 2018



Depozitele overnight au avut cea mai mare 
contribuție la majorarea valorii depozitelor 
bancare61, o influență însemnată asupra 
deținerilor din conturi curente/depozite 
overnight revenind dinamicii pozitive a 
creditării de pe parcursul anului 2018. 

Un deponent garantat poate avea depozite 
care se încadrează în plafonul de acoperire 
prevăzut de lege, caz în care este garantat 
integral, sau depozite ce depășesc plafonul 
de acoperire, situație în care compensația 
pe care o primește este limitată la nivelul 
plafonului. Acea parte din depozit care nu 
depășește plafonul de acoperire poartă 
numele de depozit acoperit.

La nivelul semestrului II 2018 s-a consemnat 
o majorare a depozitelor acoperite mult 
superioară celei din primul semestru al anului 
2018 (72,7% din avansul anual s-a înregistrat 
în a doua parte a anului). 

85% din suma totală acoperită de FGDB 
corespunde depozitelor de valori mai mici sau 
egale cu plafonul de acoperire63 care, similar 
perioadelor precedente, continuă să aibă 
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________________  
61 Buletinul lunar al Băncii 
Naționale a României, 
decembrie 2018, anul XXVI, 
nr. 302. Potrivit datelor 
Băncii Naționale a României, 
peste jumătate din avansul 
depozitelor corespunde 
depozitelor overnight ale 
persoanelor fizice.
62 O persoană fizică sau 
juridică poate deține bani 
la mai multe bănci. Fiecare 
bancă raportează către 
FGDB numărul deponenților 
din evidența sa, iar la nivelul 
FGDB are loc centralizarea 
pe ansamblul instituțiilor 
participante. Astfel, 
deponenții care sunt clienți 
ai mai multor bănci sunt luați 
în calcul de mai multe ori 
atunci când se determină 
numărul total al deponenților.
63 La 31 decembrie 2018, 
echivalentul în lei al 
plafonului de acoperire de 
100.000 euro a fost 466.390 lei.

din numărul total
al deponenților garantați

erau persoane fizice și juridice rezidente, 
iar depozitele acestora la instituţiile de 

credit participante la FGDB
erau în sumă de 281,4 miliarde lei

(96,8% din valoarea totală a 
depozitelor eligibile la finele anului 2018).

Aproximativ două treimi 
din majorarea depozitelor acoperite

la 31 decembrie 2018
revine depozitelor persoanelor fizice

de valori sub nivelul
plafonului de acoperire.

până la 189,5 miliarde lei
la 31 decembrie 2018,

atingând maximul ultimilor ani.  

Depozitele acoperite
s-au majorat cu deponenți garantați persoane fizice și 

juridice62 la 31 decembrie 2018 

98,9%

9,7%

15.105.034

Variaţiile semestriale ale valorii totale a depozitelor acoperite, pe categorii de deponenți

Poziționarea depozitelor eligibile la 31 decembrie 2018 față de plafonul de acoperire de 100.000 euro
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Depozite eligibile de valori peste plafonul de acoperire

Depozite eligibile de valori sub plafonul de acoperire 
161161

28,5

101,1
129,6

contribuția cea mai ridicată la creșterea valorii 
depozitelor acoperite de FGDB.

Deponenții cu depozite acoperite integral 
de FGDB erau într-o proporție de 99,6% 
din numărul total al deponenților garantați 
la sfârșitul anului 2018. Sumele deținute de 
aceștia se ridicau, la 31 decembrie 2018, la 

161 miliarde lei, în creștere anuală cu 8,3%, 
provenind în cea mai mare parte din segmentul 
depozitelor populației. 

La 31 decembrie 2018, depozitele de valori 
mai mari decât echivalentul în lei al sumei de 
100.000 euro se ridicau la 129,6 miliarde lei 
(variație anuală de +8,8%).



Pe baza datelor raportate de instituțiile 
de credit participante la FGDB, au putut fi 
extrase anumite caracteristici ale distribuției 
deponenților și a depozitelor acestora.

Din punct de vedere al distribuției pe intervale 
de valori, cel mai mare număr de deponenți 
se situează la nivelul primului segment 
(83,6% din totalul celor incluși în analiză), 
aceștia deținând 7,3% din valoarea totală a 
depozitelor. Valoarea medie a unui depozit pe 
acest segment este de 1,1 mii lei. În următorul 
segment, unei proporții de 11,2% dintre 
deponenți îi revine o pondere de  21% din 
volumul depozitelor, cu un depozit mediu de 
22,9 mii lei. 

Ultimul segment corespunde celor care dețin 
sume peste 500 mii lei. Astfel, unei proporții 
de 0,2% din numărul total al deponenților îi 
corespunde o pondere de 18% din valoarea 
depozitelor, depozitul mediu pe acest 
segment fiind de 1.220 mii lei. 

În Regiunea de Dezvoltare București-Ilfov 
continuă să se concentreze aproape o treime 
din valoarea depozitelor persoanelor fizice 
incluse în analiză (depozitul mediu pe acest

Depozitele eligibile ale populației 
la instituțiile de credit participante la FGDB

au consemnat o nouă creștere în anul 2018,
majorându-se cu 10,7%,

până la 176,6 miliarde lei la 31 decembrie 2018.

La 31 decembrie 2018, 
depozitele eligibile denominate în moneda 

națională ale populației reprezentau
57% din valoarea totală a depozitelor eligibile

ale persoanelor fizice.

Depozitele eligibile denominate în lei ale 
populației se situau, la sfârșitul anului 2018, la 
100,7 miliarde lei (variație anuală de +6,9%). 
Depozitele eligibile denominate în valută au 
avut o evoluție mai accentuată pe parcursul 
anului 2018, majorându-se cu 16,2%, până la 
76 echivalent miliarde lei la finele perioadei. 
Peste o treime din volumul depozitelor eligibile 
ale populației o reprezintă depozitele în euro. 

Avansul semnificativ al depozitelor 
persoanelor fizice se datorează în cea mai 

mare parte creșterii veniturilor disponibile 
ale populației. Comparativ cu sfârșitul anului 
precedent, câștigul salarial mediu nominal net 
s-a majorat cu 12,5%, ajungând la 2.957 lei la 
31 decembrie 2018. În termeni reali, indicele 
câștigului salarial față de aceeași perioadă a 
anului 2017 a fost de 108,9%64.  

Evoluția pozitivă a depozitelor populației de 
pe parcursul anului 2018 a fost susținută și 
de climatul favorabil al pieței forței de muncă 
din România. Rata șomajului a scăzut la 3,8% 
la 31 decembrie 2018, cel mai mic nivel din 
ultimii ani.  

Pensia medie lunară a consemnat o creștere 
cu 8% în ultimul trimestru al anului comparativ 
cu perioada similară a anului precedent, până 
la 1.223 lei în trimestrul IV 201865.

Un alt factor de influență l-a constituit 
volumul remiterilor muncitorilor români din 
străinătate66, care s-a majorat cu 28% față de 
sfârșitul anului precedent. 
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________________  
64 În Comunicatul de presă 
nr. 30/11 februarie 2019 
al Institutului Național de 
Statistică se menționează 
că, în luna decembrie 2018, 
câștigul salarial mediu 
nominal net s-a majorat 
cu 5,9% față de luna 
precedentă, influențat fiind, 
în principal, de acordarea 
premiilor anuale și a primelor 
de sărbători, de unele 
drepturi în natură și ajutoare 
bănești, sume din profitul net 
și din alte fonduri, precum și 
realizările de producții sau 
încasări mai mari (funcție de 
contracte/proiecte). 
65 Comunicatul de presă 
nr. 68/15 martie 2019 al 
Institutului Național de 
Statistică
66 Conform rapoartelor Băncii 
Mondiale pe tema migrației 
și a remiterilor din străinătate
https://www.knomad.org/
sites/default/files/2018-12/
Migration%20and%20
Development%20Brief%20
30.pdf 

DEPOZITELE ELIGIBILE ALE PERSOANELOR FIZICE
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segment este de 23,7 mii lei). La polul opus, 
cea mai scăzută valoare a depozitului mediu 
se înregistrează în Regiunea Sud-Vest Oltenia 
(8,4 mii lei). 

Depozitele eligibile ale persoanelor fizice 
rezidente se ridicau, la sfârșitul anului 
2018, la 170,3 miliarde lei, cu 10,5% peste 
nivelul înregistrat la 31 decembrie 2017, și 
reprezentau marea majoritate a depozitelor 
eligibile ale populației la instituțiile de credit 
participante la FGDB (96,4%). 

Depozitele acoperite ale populației se 
situau, la 31 decembrie 2018, la nivelul de 
156,2 miliarde lei, cu 9,5% peste valoarea 
de la finele anului precedent. Acestea dețin 
ponderea majoritară (82,4%) în suma totală a 
depozitelor acoperite de FGDB. 

La nivelul anului 2018, depozitele acoperite 
ale populației s-au majorat cu 13,5 miliarde 
lei, aproximativ 80% provenind din creșterea 
depozitelor populației de valori situate în cadrul 
plafonului de acoperire. Similar evoluției din 
anul anterior, aproape două treimi din avansul 
depozitelor acoperite ale persoanelor fizice 
sunt localizate în cel de-al doilea semestru al 
anului 2018.

Comparativ cu nivelul plafonului de acoperire, 
depozitele persoanelor fizice de valori mai mici 
sau egale cu echivalentul în lei al plafonului 
de acoperire de 100.000 euro se ridicau, la 
31 decembrie 2018, la 139,8 miliarde lei, cu 
8,2% peste valoarea consemnată la finele 
perioadei similare anterioare. O proporție de 
79,1% din suma totală a depozitelor eligibile 
era reprezentată de această categorie de 
depozite.

La finele anului 2018, valoarea medie a 
unui depozit acoperit s-a situat la nivelul de         
11,1 mii lei (variație anuală de +8,8%).

din cei 14.107.271 deponenți garantați dețineau depozite
de valori cel mult egale cu 100.000 euro, 
beneficiind de acoperirea integrală a acestora.

99,8%

Poziționarea depozitelor eligibile ale populației 
față de plafonul de acoperire
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din valoarea depozitelor eligibile ale populației la 
31 decembrie 2018 o reprezintă depozitele acoperite de FGDB, 
majoritatea depozitelor persoanelor fizice având valori situate 
sub plafonul de acoperire.  

88,4%

La 31 decembrie 2018
depozitele persoanelor juridice garantate

(toate întreprinderile, indiferent de mărime)
la instituțiile de credit participante la FGDB

erau în sumă de 114 miliarde lei,
în creștere cu 5,3%

față de sfârșitul anului 2017. 

Avansul depozitelor persoanelor juridice a 
avut loc pe fondul continuării manifestării 

unei atitudini prudente a companiilor în ceea 
ce privește realizarea de investiții.

Depozitele eligibile denominate în lei ale 
persoanelor juridice s-au majorat cu 5,9% 
peste nivelul consemnat la 31 decembrie 2017, 
până la 85,3 miliarde lei la 31 decembrie 2018, 
o contribuție semnificativă având-o depozitele 
mai mari decât plafonul de acoperire.

Depozitele în valută ale persoanelor juridice 
garantate au avansat în anul 2018 cu 3,5%, 
până la 28,7 echivalent miliarde lei, în principal 
pe seama depozitelor în euro. Depozitele în 
euro au o pondere de 82,2% în valoarea totală 
a depozitelor eligibile denominate în valută ale 
persoanelor juridice. 

Depozitele în lei continuă să dețină aproape 
trei sferturi din volumul depozitelor eligibile 
ale persoanelor juridice, fiind urmate de 
depozitele în euro (20,6%) și de cele în dolari 
americani (3,6%). 

DEPOZITELE ELIGIBILE ALE PERSOANELOR JURIDICE

Depozitele persoanelor juridice la instituțiile de credit participante la FGDB
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Depozitele acoperite ale persoanelor 
juridice erau în sumă de 33,3 miliarde lei                             
la 31 decembrie 2018, depășind cu 11% 
nivelul de la finele anului 2017. 

În raport cu volumul depozitelor eligibile ale 
persoanelor juridice, depozitele acoperite 
reprezintă 29,2%, predominant fiind 
volumul depozitelor mai mari decât 
plafonul de acoperire.

La 31 decembrie 2018, valoarea medie a unui 
depozit eligibil care se încadrează în plafonul 
de acoperire a fost de 21,8 mii lei, în timp ce, 
în cazul depozitelor peste plafon, valoarea 
medie a fost de 3.595,3 mii lei. La sfârșitul 
anului 2018, valoarea medie a unui depozit 
acoperit al unei persoane juridice garantate a 
fost de 33,3 mii lei (variație anuală de +7,8%).

Poziționarea depozitelor eligibile ale persoanelor juridice față de plafonul de acoperire
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din valoarea totală a depozitelor eligibile ale persoanelor juridice, 
respectiv 111,1 miliarde lei la 31 decembrie 2018, 
în creștere cu 5,9% față de sfârșitul anului precedent. 

Depozitele persoanelor juridice rezidente reprezintă 

97,5%

din suma depozitelor eligibile ale persoanelor juridice 
o reprezentau depozitele de valori mai mari decât echivalentul
în lei al sumei de 100.000 euro, și anume 92,7 miliarde lei
la 31 decembrie 2018.

din cei 997.763 deponenți garantați persoane juridice dețineau
la sfârșitul anului 2018 depozite de valori cel mult egale cu
plafonul de acoperire. 

81,4%

97,4%

FGDB are obligația legală de a începe  plata 
compensațiilor către deponenții băncilor 
care intră în faliment ori care se află într-o 
altă situație de indisponibilizare a depozitelor 
în termen de cel mult șapte zile lucrătoare 
de la data la care depozitele au devenit 
indisponibile. 

Acesta este cel mai scurt termen de plată a 
compensațiilor impus de Directiva privind 
schemele de garantare a depozitelor a fi pus 
în aplicare în toate statele membre până în 
anul 202467.

Deși în ultimii 12 ani în România nu s-au 
mai produs falimente bancare ori alte situații 
de indisponibilizare a depozitelor, FGDB 
a continuat să acorde și în anul 2018 o 
atenție deosebită asigurării tuturor condițiilor 
necesare unui proces eficient de despăgubire 
a deponenților.   

Având în vedere necesitatea asigurării 
permanente a unui sistem funcțional de 
plată a compensațiilor, până la sfârșitul 
lunii februarie a fiecărui an, Consiliul de 
supraveghere al FGDB stabilește pentru 
perioada următoarelor 12 luni, cu aprobarea 
Consiliului de administraţie al Băncii Naționale 
a României, instituțiile de credit selectate 
pentru a fi mandatate să efectueze plăți de 
compensații către deponenții garantați în 
eventualitatea indisponibilizării depozitelor 
la una/unele dintre instituțiile de credit 
participante la FGDB. 

Selectarea instituțiilor de credit în vederea 
mandatării se face pe baza criteriilor stabilite 
prin reglementările FGDB68.

Participarea instituțiilor de credit la procesul de 
selectare presupune îndeplinirea cumulativă 
a mai multor condiții privind atât poziția 
deținută de acestea în cadrul sistemului 
financiar-bancar din România (situarea,  după 

volumul depozitelor eligibile, în primele 10 
instituții de credit participante la FGDB, care 
să nu se afle în litigii cu FGDB și nici sub 
incidența unor măsuri de intervenție timpurie 
sau rezoluție bancară), cât și capacitatea 
acestora de a răspunde cerințelor specifice 
ale FGDB în cazul plăților de compensații 
(sistem informatic adaptat structurilor de date 
utilizate de FGDB și existența unui serviciu de 
call center dedicat).  

După cum s-a prezentat în capitolele 
precedente, FGDB a întreprins în anul 2018 
un nou exercițiu de simulare de criză prin 
care a testat capacitatea sa operațională de 
a efectua plăți de compensații în termen de 
maximum șapte zile lucrătoare de la data 
indisponibilizării depozitelor. 

În cadrul testării a fost inclusă și instituția de 
credit  mandatată pentru plata  compensațiilor69. 
De asemenea, la exercițiul de simulare de 
criză au participat, în calitate de observatori, 
reprezentanți ai Băncii Naționale a României 
și ai Ministerului Finanțelor Publice.

Rezultatele exercițiului au confirmat 
capacitatea FGDB de a pune la dispoziția 
deponenților garantați sumele reprezentând 
compensațiile cuvenite în termenul de 
maximum șapte zile lucrătoare de la data 
indisponibilizării depozitelor.

PROCESUL DE PLATĂ A COMPENSAȚIILOR

De la înființare, FGDB a efectuat plăți de compensații în sumă de 
512,2 milioane lei în favoarea deponenților unui număr de

șapte bănci intrate în faliment în perioada 1999 – 2006.

Deponenții garantați ai celor șapte bănci în faliment au fost 
despăgubiți de FGDB în termenul legal, iar procesul de plată

 a compensațiilor a decurs normal în toate cazurile. 

________________  
67 Autoritățile din România 
au implementat în legislație 
termenul de maximum șapte 
zile lucrătoare încă de la 
sfârșitul anului 2015.
68 Regulamentul nr. 
3/2018 privind selectarea 
instituțiilor de credit pentru 
a fi mandatate de Fondul 
de garantare a depozitelor 
bancare să efectueze plăți de 
compensații către deponenții 
garantați, menționat și în 
capitolul 2 – Contextul și 
cadrul de reglementare în 
2018, secțiunea Mediul 
intern de reglementare.
69 În anul 2018, Banca 
Transilvania S.A. a fost 
instituția de credit selectată 
de FGDB pentru efectuarea 
plăților de compensații 
în eventualitatea în care 
s-ar fi produs evenimentul 
indisponibilizării depozitelor 
la una dintre instituțiile de 
credit participante.
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Procesul de plată         a compensațiilor

FGDB pune compensațiile la dispoziția deponenților garantați
prin intermediul băncii/băncilor mandatate
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Toate instituțiile care atrag depozite de la 
public în statele membre ale Uniunii Europene 
au obligația să fie membre ale unei scheme 
oficiale de garantare a depozitelor.

În România, toate instituțiile de credit 
autorizate de Banca Națională a României 
participă la FGDB, inclusiv pentru depozitele 
atrase de sucursalele acestora din străinătate. 
Sucursalele din România ale instituțiilor de 
credit cu sediul în alte state membre participă 
la schemele de garantare a depozitelor din 
țările de origine.

La 31 decembrie 2018, la FGDB participau 
27 de instituții de credit70, persoane juridice 
române, cu una mai puțin față de sfârșitul 
anului precedent ca urmare a fuziunii prin 
absorbție dintre Banca Transilvania S.A. (banca 
absorbantă) și Bancpost S.A. (banca absorbită), 
care s-a finalizat la sfârșitul anului 2018.

Conform legislației în vigoare, FGDB 
desfășoară anual, la sediile tuturor instituțiilor 
de credit participante, acțiuni de verificare 
privind datele despre depozite raportate de 
acestea, precum și modul de informare a 
deponenților despre garantarea depozitelor. 

Acțiunile de verificare urmăresc, în principal, 
asigurarea de către instituțiile de credit și 
de către FGDB a tuturor condițiilor necesare 
derulării eficiente a procesului de plată a 
compensațiilor, corecta încadrare a depozitelor 
din punct de vedere al garantării acestora, 
precum și buna informare a deponenților cu 
privire la protecția asigurată de FGDB.

În anul 2018, acțiunile de verificare s-au 
desfășurat la toate instituțiile de credit 
participante la FGDB la momentul începerii 
verificării71 și au vizat:

i. realitatea datelor raportate de instituțiile 
de credit participante în vederea 
determinării contribuțiilor anuale la 
fondul de garantare a depozitelor în anul 
2018;

ii. realitatea datelor transmise de instituțiile 
de credit participante prin intermediul 
Listei compensațiilor de plătit la data de 
30 iunie 2018;

iii. respectarea prevederilor legale cu 
privire la informarea deponenților de 
către instituțiile de credit. 

PARTICIPAREA INSTITUȚIILOR DE CREDIT LA FGDB Rezultatele acțiunilor de verificare au relevat 
o îmbunătățire substanțială a calității datelor 
raportate, și în anul 2018 continuând să se 
manifeste tendința de reducere atât a erorilor 
de încadrare a depozitelor din punct de 
vedere al garantării72, cât și a deficiențelor 
identificate cu privire la înregistrările din Lista 
compensațiilor de plătit. 

În acțiunea anuală de verificare a modului de 
informare a deponenților referitor la garantarea 
depozitelor au fost cuprinse 47 de unități 
teritoriale din București și Cluj-Napoca ale 
instituțiilor de credit participante, aspectele 
verificate privind:

•  modul de informare a deponenților în 
legătură cu schema de garantare a 
depozitelor și categoriile de depozite 
excluse de la garantare; 

• evidența informării deponenților, 
înaintea încheierii unui contract de 
depozit, cu privire la garantarea depozitelor 
și modul de calcul al compensației; 

• respectarea de către instituțiile de credit 
a obligației de a confirma deponenților, 
în fiecare extras de cont, încadrarea 
depozitelor acestora în categoria depozitelor 
eligibile, cu trimitere la formularul special de 
informare a deponenților prevăzut de lege. 

În situațiile în care au fost constatate deficiențe, 
s-a dispus luarea de măsuri de remediere și au 
fost stabilite termene de punere în practică, 
FGDB urmând să monitorizeze cu atenție 
modul de remediere a deficiențelor identificate 
și conformarea la prevederile legale. 

Pe lângă acțiunile anuale de verificare la 
instituțiile de credit, FGDB a întreprins, 
pentru prima dată în anul 2018, o acțiune 
suplimentară de verificare a modului de 
informare a deponenților și la unitățile din țară 
ale instituțiilor de credit participante. Această 
acțiune este în concordanță cu obiectivele 
stabilite în Planul de activitate al FGDB pentru 
perioada 2018-2020 cu privire la promovarea 
imaginii FGDB și creșterea gradului de 

conștientizare de către public a rolului acestuia 
în menținerea stabilității financiare.

În cadrul acestei acțiuni suplimentare, a fost 
verificat modul în care instituțiile de credit pun 
la dispoziția deponenților existenți și potențiali 
informațiile privind schema de garantare a 
depozitelor și categoriile de depozite excluse 
de la garantare, respectiv existența la unitățile 
instituțiilor de credit a afișului FGDB și a Listei 
depozitelor excluse de la garantare73.

Acțiunea de verificare a cuprins unități ale 
instituțiilor de credit din 12 județe74, fiind 
verificate 162 de unități (sucursale, agenții și 
puncte de lucru) din 25 de localități. Față de 
cele 28 de instituții de credit participante la 
FGDB în perioada derulării acestei acțiuni, au 
fost verificate unități aparținând unui număr 
de 22 de instituții de credit cu reprezentare 
teritorială în zonele în care a avut loc acțiunea 
de verificare. 

Din totalul unităților verificate, au fost 
constatate deficiențe la mai puțin de o treime, 
unele dintre acestea fiind remediate pe loc. 
Cele mai multe deficiențe constau în lipsa 
informațiilor despre garantarea depozitelor ori 
prezentarea de informații neactualizate.

În cursul anului 2019, acțiunea suplimentară de 
verificare cu privire la respectarea obligațiilor 
legate de informarea deponenților va continua 
și în alte regiuni din țară.

________________  
70 Anexa 3 – Lista instituțiilor 
de credit participante la 
FGDB la 31 decembrie 
2018. Cele 27 de instituții 
de credit participante la 
FGDB includ 24 de bănci, 
2 bănci de economisire și 
creditare în domeniul locativ 
și o organizație cooperatistă 
de credit (casa centrală 
și cooperativele de credit 
afiliate).
71 28 de instituții de credit, 
Banca Transilvania S.A. și 
Bancpost S.A. fiind verificate 
în mod individual, înainte de 
finalizarea fuziunii.

________________  
72 Încadrarea depozitelor 
unor persoane juridice 
garantate (asociații 
non-profit, asociații de 
locatari, întreprinderi mici 
și mijlocii) în categoria 
depozitelor excluse de la 
garantare ori încadrarea 
depozitelor unor persoane 
juridice negarantate (instituții 
financiare nebancare, case 
de ajutor reciproc și firme 
de investiții) în categoria 
depozitelor eligibile.
73 Anexa nr. 1 la Legea nr. 
311/2015 privind schemele 
de garantare a depozitelor 
și Fondul de garantare a 
depozitelor bancare
74 Prahova, Brașov, Mureș, 
Bistrița-Năsăud, Suceava, 
Botoșani, Iași, Vaslui, Neamț, 
Bacău, Vrancea, Buzău

Evoluția diferențelor înregistrate la nivelul depozitelor acoperite 
în urma verificărilor pe anii 2016, 2017 și 2018
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raport cu depozitele acoperite (nivelul-țintă 
al fondului de rezoluție bancară este de 1%, 
acesta trebuind să fie atins în toate statele 
membre până în anul 2024).

FGDB asigură evidențierea distinctă în 
contabilitate a operațiunilor legate de 
constituirea, investirea și utilizarea resurselor 
financiare aferente garantării depozitelor 
și finanțării măsurilor de rezoluție bancară. 
Atât modul în care sunt finanțate cele două 
fonduri, cât și modul în care sunt utilizate 
resursele acestora sunt strict stabilite prin 
lege. În calitate de administrator al celor două 
fonduri, FGDB își acoperă toate cheltuielile de 
funcționare exclusiv din veniturile obținute din 
investirea resurselor financiare ale celor două 
fonduri, fiind autonom din punct de vedere 
financiar. 

În vederea asigurării resurselor financiare 
necesare îndeplinirii responsabilităților care 
i s-au conferit prin lege, pe lângă resursele 
interne FGDB poate  apela și la surse externe 
de finanțare, cum ar fi împrumuturile de la 
Guvern, instituții de credit, instituții financiare, 
alte scheme de garantare a depozitelor 
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Și în anul 2018, cele două fonduri administrate 
de FGDB – fondul de garantare a depozitelor75 
și fondul de rezoluție bancară76 – s-au înscris 
pe o traiectorie ascendentă, capacitatea 
de finanțare a FGDB consemnând o nouă 
creștere. 

La 31 decembrie 2018, 
resursele fondului de garantare a depozitelor 
și ale fondului de rezoluție bancară 
însumau 6.874,3 milioane lei, 
cu 404,5 milioane lei peste nivelul 
de la sfârșitul anului 2017. 

Resursele celor două fonduri 
includ și profitul obținut de FGDB
în anul 2018, acesta fiind repartizat aproape 
integral (în proporție de cel puțin 99%), 
potrivit legii, la fondul de garantare a 
depozitelor și fondul de rezoluție bancară.

Atât fondul de garantare a depozitelor, cât și 
fondul de rezoluție bancară au un mecanism 
de finanțare de tip ex ante, ceea ce a permis 
acumularea graduală de resurse și atingerea 
unor niveluri adecvate față de cerințele 
stabilite la nivelul Uniunii Europene. 

În raport cu depozitele acoperite, FGDB are 
unul dintre cele mai mari niveluri ale resurselor 
fondului de garantare a depozitelor din 
Uniunea Europeană, depășind semnificativ 
(de aproape 4 ori) nivelul-țintă de 0,8% stabilit 
pentru schemele de garantare a depozitelor 
din spațiul comunitar pentru anul 2024.   

De asemenea, fondul de rezoluție bancară, 
care a avut un sold pozitiv încă de la 
constituire, a înregistrat creșteri în fiecare an 
de la înființare, ajungând în trei ani la 0,6% în 

________________  
75 Din fondul de garantare a 
depozitelor se efectuează 
plățile de compensații către 
deponenții garantați și se 
finanțează măsurile de 
rezoluție a căror aplicare 
asigură continuitatea 
accesului deponenților la 
sumele de bani pe care le 
dețin la băncile care fac 
obiectul rezoluției.
76 După cum s-a menționat 
și în primul capitol, Fondul 
de rezoluție bancară a 
fost înființat în data de 
14 decembrie 2015 prin 
preluarea resurselor 
fondului de restructurare 
bancară (destinat atât 
despăgubirii persoanelor 
prejudiciate prin măsurile 
dispuse și implementate 
în cursul administrării 
speciale, cât și finanțării 
măsurilor de stabilizare 
dispuse de BNR). Acesta 
din urmă a fost administrat 
de FGDB în perioada 
2012 - 13 decembrie 2015, 
resursele sale provenind 
din preluarea fondului 
special pentru despăgubiri 
(2010-2011), constituit în 
vederea asigurării resurselor 
financiare necesare plății 
despăgubirilor pentru 
persoanele prejudiciate 
prin măsurile dispuse și 
implementate în cursul 
administrării speciale.

4. Resursele financiare administrate de FGDB Resursele administrate de FGDB de la înființare până la 31 decembrie 2018
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În situații excepționale în care:
• resursele financiare 

disponibile ale FGDB, în 
calitate de schemă de 
garantare a depozitelor, 
sunt insuficiente 
pentru acoperirea plății 
compensațiilor ori pentru 
finanțarea măsurilor de 
rezoluție

sau
• resursele fondului 

de rezoluție bancară 
administrat de FGDB 
sunt insuficiente pentru 
finanțarea măsurilor de 
rezoluție a instituțiilor de 
credit potrivit legislației 
privind redresarea și 
rezoluția instituțiilor de 
credit,

Guvernul, prin Ministerul Finanțelor 
Publice, pune la dispoziția FGDB 
sumele necesare sub formă de 
împrumut, în termen de maximum 5 
zile lucrătoare de la solicitarea lor de 
către FGDB.
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Fonduri aflate în         administrarea FGDB

• plata compensațiilor către deponenții garantați
• finanțarea măsurilor de rezoluție a instituțiilor de credit participante la FGDB, 
   conform deciziei BNR, în calitate de autoritate de rezoluție
• acordarea de împrumuturi altor scheme de garantare a depozitelor
  

Fondul de garantare a depozitelor

• contribuții anuale
   ale instituțiilor de credit
• venituri din investirea 
   resurselor
• contribuții extraordinare 
   ale instituțiilor de credit
• recuperări de creanțe

• împrumuturi de la instituții 
   de credit, societăți financiare 
   și de la alte instituții
• împrumuturi de la alte scheme de garantare a depozitelor
• împrumuturi de la Guvern 
   În situații excepționale în care resursele FGDB ar fi insuficiente, 
   Guvernul, prin Ministerul Finanțelor Publice, pune la dispoziție 
   sumele necesare sub formă de împrumut în maximum 
   5 zile lucrătoare de la solicitare.

• contribuții anuale
   ale instituțiilor de credit
• venituri din investirea 
   resurselor acumulate
• contribuții extraordinare 
   ale instituțiilor de credit

• împrumuturi 
   și alte forme de sprijin 
   de la instituții de credit, instituții 
   financiare sau alte părți terțe
• împrumuturi de la mecanisme 
   de finanțare a rezoluției de pe teritoriul Uniunii Europene
• împrumuturi de la Guvern

• finanțarea măsurilor de rezoluție a instituțiilor de credit prevăzute 
   de lege, conform deciziei BNR, în calitate de autoritate de rezoluție
• acordarea de împrumuturi altor mecanisme de finanțare a rezoluției
   de pe teritoriul Uniunii Europene 

Fondul de rezoluție bancară
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77 Întrucât FGDB s-a 
aflat încă din primii ani 
de activitate în situația 
de a plăti compensații 
deponenților garantați, a 
fost necesar să apeleze, 
potrivit legislației în vigoare 
la acea dată, la împrumuturi 
de la Banca Națională a 
României. Împrumuturile 
au fost contractate în 
vederea acoperirii deficitului 
de resurse interne pentru 
plata compensațiilor în 
favoarea deponenților 
Băncii Internaționale a 
Religiilor (BIR) și Bankcoop, 
bănci intrate în faliment în 
anul 2000. Rambursarea 
împrumuturilor a fost 
finalizată în anul 2005.

sau, în cazul măsurilor de rezoluție, de la 
alte mecanisme de finanțare a rezoluției din 
Uniunea Europeană77. 

În anul 2018, resursele administrate de FGDB 
au avansat cu 6,3%, în special pe seama 
resurselor fondului de rezoluție bancară, în 
timp ce  valoarea totală a depozitelor acoperite 
a înregistrat o creștere cu 9,7%.  

Fondurile și datoriile totale ale FGDB de la înființare până la 31 decembrie 2018

Resursele administrate de FGDB și valoarea depozitelor acoperite

Resursele FGDB în anul 2018 (ponderi pe categorii)
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0

Remunerația FGDB în calitate de lichidator

Recuperări de creanțe de la băncile în faliment

Profitul FGDB repartizat pentru creșterea resurselor 
fondului de garantare a depozitelor 
și fondului de rezoluție bancară

Contribuții ale băncilor

Plăți de compensații și alte ieșiri de resurse financiare 
(ultimele compensații au fost plătite în 2007, 
iar ultimele dobânzi la împrumuturile contractate de FGDB 
pentru plata compensațiilor la Bankcoop și BIR 
au fost plătite în 2005)

milioane lei

Contribuțiile plătite de instituțiile de credit 
participante la FGDB în anul 2018 la cele două 
fonduri administrate de FGDB au totalizat 
249,8 milioane lei.

Pe lângă această sumă, a fost consemnată 
o altă intrare importantă de resurse, în sumă 
de 154,08 milioane lei, provenind din profitul 
repartizat potrivit legii. S-a evidențiat o 
performanță bună a activității de investire a 
resurselor FGDB în condițiile reluării tendinței 
de creștere a ratelor dobânzilor în a doua 
parte a anului 2018. 

Și la nivelul anului 2018, FGDB a acționat în 
aceiași parametri de prudență în administrarea 
resurselor disponibile, menținând un profil de 
risc scăzut, asigurat prin respectarea celor 
două caracteristici de bază ale portofoliilor 
de plasamente ale schemei de garantare 
a depozitelor și ale fondului de rezoluție 
bancară: diversificarea adecvată și riscul 
scăzut al plasamentelor.  

Strategia de investire a resurselor pentru anul 
2018 a avut ca obiective principale minimizarea 
riscului și lichiditatea plasamentelor, iar 
ca obiectiv complementar randamentul 
acestora, în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 311/2015 privind schemele de garantare a 
depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor 
bancare și ale Legii nr. 312/2015 privind 
redresarea și rezoluția instituțiilor de credit 
și a firmelor de investiții. Totodată, alinierea 
la bunele practici dezvoltate de schemele de 
garantare a depozitelor în domeniul politicilor 
investiționale a fost o constantă a activității de 
administrare a resurselor. 

FGDB a menținut în permanență o rezervă 
de lichiditate lunară de 10-20% atât din 
resursele financiare disponibile ale fondului 
de garantare a depozitelor, cât și din cele 
ale fondului de rezoluție bancară, în scopul 
asigurării unui nivel adecvat al lichidității. În 
plan tactic, Comitetul director a ajustat nivelul 
acestei rezerve ori de câte ori a fost necesar. 
Managementul lichidității a fost optimizat

prin diversificarea opțiunilor investiționale 
ale FGDB, astfel că, pentru prima dată, în 
structura plasamentelor a apărut componenta 
titlurilor de plasament. Deocamdată, 
ponderea acesteia este relativ redusă, iar 
deciziile de investiții au la bază inclusiv 
considerente care țin de impactul marcării 
la piață a acestor instrumente financiare. 
Coroborat cu păstrarea unei rezerve lunare de 
lichiditate, din  perspectiva managementului 
lichidității, titlurile de plasament se pot dovedi 
un instrument viabil în asigurarea unui nivel 
corespunzător al lichidității, ca alternativă la 
deținerea exclusivă a acestor instrumente 
financiare până la scadență.  

În anul 2018, FGDB a continuat să diversifice 
plasamentele din resursele celor două fonduri, 
în scopul atingerii unei granularități cât mai 
ridicate, urmând o strategie de identificare de 
noi contrapartide eligibile și de instrumente 
noi. Astfel, au câștigat teren obligațiunile 
emise de instituții financiare internaționale 
și de instituții de credit străine care satisfac 
criteriile de eligibilitate stabilite prin strategia 
anuală de investire aprobată de Banca 
Națională a României. Această reconfigurare 

Soldul disponibilităților la 31 decembrie 2017 

Profit reinvestit

Contribuții anuale ale băncilor la fondul de garantare a depozitelor aferente anului 2018

Contribuții anuale ale băncilor la fondul de rezoluție bancară aferente anului 2018

94,1%

1,5%
2,1%
2,3%
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a structurii plasmentelor s-a materializat, în 
primul rând, în scăderea relativă a expunerii 
FGDB față de titlurile de stat românești și, în 
subsidiar, în reducerea ponderii plasamentelor 
la instituțiile de credit participante la schema 
de garantare.

Totodată, FGDB a recurs la ajustări continue 
ale structurii expunerilor – pe contrapartide, 
tipuri de plasamente și maturități – în 
funcție de condițiile concrete ale pieței și 
de rezultatele analizelor interne de risc, cu 
respectarea coordonatelor stabilite în cadrul 
strategiei anuale de investire a resurselor. 

În monitorizarea riscului de contrapartidă, 
FGDB a utilizat o metodologie de analiză 
actualizată, care a încorporat modificările 
operate de BNR la nivelul SREP (Procesul de 
supraveghere și evaluare – Supervisory Review 
and Evaluation Process). Această metodologie 
preia o mare parte din indicatorii utilizați în 
cadrul metodei de calcul al contribuțiilor 
anuale la schema de garantare a depozitelor. 
Analiza de risc este realizată trimestrial, 
pe baza datelor raportate de instituțiile de 
credit la BNR, la care FGDB are acces ca 
urmare a Acordului de cooperare cu Banca 
Națională a României actualizat în anul 2017.

Utilizarea acestui instrument de analiză internă 
a permis FGDB să adopte un management 
activ al celor două portofolii administrate și să 
opereze ajustări ale structurii plasamentelor, 
în funcție de evoluția rating-ului de risc 
determinat de FGDB pentru instituțiile de 
credit românești, care trebuie să se încadreze 
într-o limită maximă aprobată.

Strategia anuală de investire a resurselor 
prevede, pentru fiecare din cele două 
portofolii, un sistem de limite de expunere 
stabilite pe tipuri de emitenți/contrapartide, 
tipuri de instrumente financiare, maturități și 
valute. În plan tactic, prin deciziile adoptate 
în aplicarea prevederilor strategiei de investire 
a resurselor, FGDB a urmărit să mențină 
o structură echilibrată a portofoliului de 
plasamente, ajustată în funcție de evoluțiile 
pieței financiar-bancare, atât la nivelul fondului 
de garantare a depozitelor, cât și al celui de 
rezoluție bancară.

În cursul anului 2018, capitalul mediu investit 
a fost de 6.773,5 milioane lei, în creștere cu 
6,9% faţă de anul 2017. 

În contextul reducerii riscului de concentrare 
în conformitate cu obiectivele stabilite prin 
strategia de investire a resurselor, FGDB a 
diminuat ponderea investițiilor în titluri de stat 
din portofoliul său de plasamente de la 66,6% 
la 58,8% la 31 decembrie 2018.

Pe fondul evoluțiilor înregistrate de volumul 
depozitelor acoperite în primele 9 luni ale anului 
2018, coordonatele politicii multianuale de 
finanțare a FGDB pentru perioada 2018-2020 
au fost actualizate, noul interval-țintă al 
resurselor fondului de garantare în raport cu 
depozitele acoperite fiind stabilit la [3,0% – 
3,3%). 

La sfârșitul anului 2018, resursele fondului de 
garantare a depozitelor reprezentau 3% în 
raport cu depozitele acoperite, nivel superior 
țintei de 0,8%, care trebuie atinsă de toate 
statele membre ale Uniunii Europene până în 
anul 2024. Nivelul atins de FGDB ar permite 
asigurarea plății compensațiilor pentru oricare 
dintre instituțiile de credit participante care 
nu sunt  identificate de Banca Națională a 
României ca fiind "alte instituții de importanță 
sistemică", potrivit Ordinului nr. 9/2018 privind 
amortizorul aferent instituţiilor de credit 
autorizate în România (O-SII).

În orizontul 2018-2020, FGDB și-a propus 
să colecteze contribuții anuale totale de         
569,9 milioane lei pentru fondul de garantare a 
depozitelor, din care 104,4 milioane lei în anul 
2018, respectiv 348,9 milioane lei în 2019 și 
116,6 milioane lei în 2020. Această eșalonare 
a țintit asigurarea, pe parcursul celor trei 
ani, a unei sarcini contributive totale relativ 
constante pentru instituțiile de credit la nivelul 
agregat al celor două fonduri administrate de 
FGDB.

Sistemul contribuțiilor în funcție de risc la 
schema de garantare, implementat în anul 
2016 prin utilizarea metodei încadrării în 
grupe de risc, este perfecționat continuu, 
urmărindu-se în permanență conectarea 
acestuia la cele mai bune practici în materie și 
la evoluția indicatorilor specifici. 

Astfel, FGDB a trecut în anul 2017 la metoda 
scării progresive, care permite o mai bună 
diferențiere în funcție de risc, fiecare dintre 

instituțiile de credit participante având 
propriul scor de risc calculat pe baza situațiilor 
financiare raportate către Banca Națională a 
României. Metoda de calcul a fost revizuită 
în anul 201878, în principal pentru înlocuirea 
indicatorului "Ponderea activelor lichide în 
total active" cu "Indicatorul de acoperire a 
necesarului de lichiditate (LCR)", indicator 
pe care instituțiile de credit  au obligația să-l 
raporteze către Banca Națională a României.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR

Structura plasamentelor totale ale FGDB

Titluri de stat
Depozite și obligațiuni

29,9%

33,4%

2017 2018

66,6%

41,2%

58,8%

Resursele acumulate la 
fondul de garantare a depozitelor 

(care includ profitul reinvestit
 aferent anului 2018) 

au fost în sumă de 5.709,9 milioane lei
 la 31 decembrie 2018, 

cu 237,4 milioane lei peste nivelul
de la sfârșitul anului precedent.

Resursele fondului de garantare 
a depozitelor în anul 2018 

(ponderi pe categorii) 

Soldul disponibilităților la 31 decembrie 2017 

Profit reinvestit

Contribuții anuale ale băncilor la fondul de garantare
a depozitelor aferente anului 2018

95,9%

1,8%

2,3%

________________  
78 Regulamentul FGDB 
nr. 1/2018 pentru 
modificarea și completarea 
Regulamentului nr. 2 /2016 
privind determinarea și 
plata contribuțiilor la Fondul 
de garantare a depozitelor 
bancare în funcție de gradul 
de risc, cu modificările și 
completările ulterioare. 
Versiunea revizuită a metodei 
de calcul este conformă cu 
cerințele Ghidului Autorității 
Bancare Europene privind 
contribuțiile la schemele 
de garantare a depozitelor 
bancare în funcție de risc 
și a fost aprobată de către 
Banca Națională a României, 
potrivit prevederilor 
legislației în vigoare.
Noua metodă de calcul a 
fost publicată integral pe 
site-ul FGDB, la secțiunea 
dedicată băncilor.
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Resursele financiare disponibile 
aferente fondului de rezoluție bancară, 

incluzând și profitul reinvestit
 aferent anului 2018, 

se ridicau la 1.164,4 milioane lei
 la 31 decembrie 2018,

 în creștere cu 16,8% 
față de nivelul de la finele anului 2017.

FONDUL DE REZOLUȚIE BANCARĂPonderea titlurilor de stat în portofoliul 
plasamentelor efectuate din resursele fondului 
de garantare a depozitelor a fost de 57,6% 
la 31 decembrie 2018 (variație anuală de
-10,9 puncte procentuale). 

Pentru completarea infrastructurii necesare 
îndeplinirii obligațiilor statutare ale FGDB, în 
anul 2018 au fost formalizate mecanismele de 
finanțare alternative, care descriu principiile și 
succesiunea surselor suplimentare potențiale 
de finanțare pentru asigurarea fondurilor 
necesare efectuării plăților de compensații sau 
implementării măsurilor de rezoluție bancară.

În cadrul mecanismelor de finanțare 
alternative, au fost identificate avantajele și 
dezavantajele surselor de finanțare potențiale, 
atât din punct de vedere al modului în care 
ele corespund necesităților FGDB de a avea 
acces rapid la resurse, cât și al costurilor 
aferente. 

Implementarea acestor mecanisme urmează 
să se realizeze în perioada următoare, pe 
baza unor analize interne ale FGDB care să 
reflecte raportul cost/beneficii, cu luarea în 
considerare a constrângerilor legale în ceea 
ce privește urgența intervențiilor în piață și a 
capacității sale reale de a accesa resursele 
financiare necesare. 

Totodată, FGDB va intensifica colaborarea 
cu Banca Națională a României în vederea 
operaționalizării tranzacțiilor de tip repo, în 
spiritul reglementărilor europene și al practicii 
altor scheme de garantare din Uniunea 
Europeană. În prezent, FGDB colaborează cu 
Ministerul Finanțelor Publice pentru a finaliza 
și Protocolul de finanțare între Ministerul 
Finanțelor Publice și FGDB, prin care să fie 
stabilit cadrul de acțiune pentru accesarea 
de împrumuturi sau garanții de la guvern, în 
conformitate cu legislația în vigoare.

În plan intern, FGDB va dezvolta și cadrul 
procedural pentru accesarea surselor de 
finanțare alternative pentru toate situațiile 
posibile – mergând de la absența lichidității în 
piață până la deficitul de resurse – în scopul 
finalizării de facto a infrastructurii necesare 
pentru operaționalizarea acestor mecanisme 
de finanțare.

La 31 decembrie 2018, raportul dintre 
resursele fondului de rezoluție bancară și 
volumul depozitelor acoperite se situa la 
nivelul de 0,61%79.
  
Contribuțiile anuale ale instituțiilor de credit 
la fondul de rezoluție bancară au fost stabilite 
de Banca Națională a României, în calitate de 
autoritate de rezoluție, în funcție de profilul de 
risc al fiecărei instituții de credit. 

În anul 2018, la fondul de rezoluție bancară 
au fost încasate contribuții în sumă de               
145,4 milioane lei. 

Pe parcursul anului 2018, ponderea titlurilor 
de stat în portofoliul plasamentelor efectuate 
din resursele fondului de rezoluție bancară a 
crescut, ajungând la 70,4% la 31 decembrie 
2018 (variație anuală de +13,9 puncte 
procentuale).

Structura plasamentelor FGDB aferente 
fondului de garantare a depozitelor

Structura plasamentelor FGDB aferente
fondului de rezoluție bancară

Titluri de stat

Depozite și obligațiuni

68,5%

31,5%

2017

2018
42,4%

57,6%

________________  
79 Directiva europeană în 
materie de redresare și 
rezoluție bancară prevede 
atingerea, în toate statele 
membre, a unui nivel-țintă 
de 1% până în anul 2024. 

Titluri de stat

Depozite și obligațiuni

56,5%

43,5%

2017

2018

70,4%

29,6%

Resursele fondului de rezoluție bancară
în anul 2018 (ponderi pe categorii) 

Soldul disponibilităților la 31 decembrie 2017 

Profit reinvestit

Contribuții anuale ale băncilor la fondul de 
rezoluție bancară aferente anului 2018

85,6%

12,5%

1,9%



Pe parcursul funcționării sale, FGDB a 
intervenit activ pentru protejarea deponenților 
băncilor care au intrat în faliment în România 
în ultimii 20 de ani, plătind compensații pentru 
sumele deținute de aceștia la băncile în 
cauză, respectiv Banca Comercială "Albina" 
S.A., Bankcoop S.A., Banca Internațională 
a Religiilor S.A., Banca Română de Scont 
S.A. (BRS), Banca Turco-Română S.A. (BTR), 
Banca "Columna" S.A. și Nova Bank S.A.80.

În urma plăților de compensații, FGDB s-a 
subrogat în drepturile deponenților garantați, 
devenind creditor al băncilor în faliment. 

De asemenea, FGDB a fost numit lichidator 
al BRS și BTR, conform legislației în vigoare 
la momentul desemnării. Trebuie menționat 
că, deși potrivit ultimei modificări a legislației, 
FGDB nu mai poate fi numit lichidator judiciar, 
va continua să exercite această calitate pentru 
BRS și BTR până la închiderea procedurii 
falimentului acestora.

Dintre cele șapte bănci în faliment, la sfârșitul 
anului 2018 se mai aflau în procedură de 
faliment șase bănci81, la trei dintre acestea 
FGDB fiind creditor, iar la alte două lichidator82.
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80 În plus față de cele șapte 
bănci intrate în faliment, 
Banca de Investiții și 
Dezvoltare S.A. a fost 
dizolvată la data de 11 
martie 2002 în urma deciziei 
acționarilor, lichidarea 
voluntară a acestei bănci 
nefiind încă finalizată. 
Conform legislației 
aplicabile, FGDB nu a 
plătit compensații în cazul 
acestei bănci, fiind vorba 
de o lichidare voluntară și 
nu de o indisponibilizare a 
depozitelor prin faliment.
81 Procedura de faliment a 
Băncii Comerciale "Albina" 
S.A. a fost închisă în anul 
2012.
82 Pe lângă băncile 
menționate în tabel, un caz 
aparte îl reprezintă Nova 
Bank. Banca Națională a 
României a dispus la 22 
august 2006 dizolvarea 
Nova Bank S.A. urmată 
de lichidare și a desemnat 
FGDB în calitate de 
lichidator unic (administrativ) 
la data de 4 septembrie 
2006. Mandatul de lichidator 
unic al FGDB a fost de 
scurtă durată, banca fiind 
plasată în faliment din 9 
noiembrie 2006. Calitatea 
FGDB de creditor a încetat 
la Nova Bank S.A. în anul 
2007, prin cesionarea 
creanței către un alt creditor, 
iar la băncile la care este 
lichidator prin recuperarea 
integrală a creanțelor (în anul 
2004 la Banca Română de 
Scont S.A. și în anul 2011 la 
Banca Turco-Română S.A.).

5. Lichidarea instituțiilor de credit în faliment

REZULTATELE ACTIVITĂȚII DE 
LICHIDARE LA BĂNCILE LA CARE 
FGDB ARE CALITATEA DE CREDITOR 
SAU LICHIDATOR

Situaţia cumulată a creanţelor faţă de băncile în faliment la data de 31 decembrie 2018

Total creanțe (masa credală) 
1.001 milioane lei

Creanțe FGDB = 513 milioane lei

Creanțe alţi creditori = 488 milioane lei

Total creanțe recuperate
 331 milioane lei

Creanțe recuperate de FGDB = 176 milioane lei 
(grad de recuperare 34,31% din total creanțe)

Creanțe recuperate de alți creditori = 
155 milioane lei 
(grad de recuperare 31,76% din total creanțe)

FGDB în calitate de:

creditor lichidator

• Bankcoop S.A. - în faliment din 8 
februarie 2000 - se preconizează 
închiderea procedurii în cursul anului 
2019

• Banca Internațională a Religiilor 
S.A. - în faliment din 10 iulie 2000 -  
închiderea procedurii este estimată 
a avea loc în decurs de circa doi ani

• Banca "Columna" S.A. - în faliment 
din 18 martie 2003 - FGDB deține 
o creanță negarantată de valoare 
redusă, fără șanse de recuperare dat 
fiind valoarea foarte mare a creanței 
bugetare, de rang superior

• Banca Română de Scont S.A. (BRS) - 
în faliment din 16 aprilie 2002 - după 
aproape 12 ani de litigii s-a obținut, 
la data de 22 martie 2018, o hotărâre 
judecătorească definitivă pentru 
repararea prejudiciului produs prin 
faliment, ce urmează a fi pusă în aplicare 
prin executare silită

• Banca Turco-Română SA (BTR) - în 
faliment din 3 iulie 2002 - similar 
cazului BRS, după 10 ani de litigii a 
fost obținută la 25 mai 2012 o hotărâre 
judecătorească definitivă prin care 
cinci foști administratori au fost obligați 
la plata de despăgubiri civile pentru 
faliment, acțiunile de recuperare a 
acestei creanțe fiind în derulare pe plan 
extern

62

Din totalul încasărilor realizate în anul 2018 de 
băncile în faliment la care FGDB are calitatea 
de creditor sau de lichidator, peste 53% 
provin din alte încasări decât cele realizate din 

recuperările de creanțe. În ceea ce privește 
cheltuielile efectuate de cele cinci bănci în anul 
2018, ponderea cea mai mare din total o dețin 
cheltuielile cu remunerația personalului (57%).  
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________________  
83 În cadrul planului de 
distribuire nr. 7/2017.

Banca în faliment Total încasări (mii lei) Total cheltuieli (mii lei)

1. Bankcoop 6 42

2. BIR 71 314

3. BRS 19 615

4. BTR 86 421

5. Banca "Columna" 71 79

TOTAL 253 1.471

Volumul total al încasărilor și cheltuielilor la băncile în faliment în anul 2018

Structura încasărilor și cheltuielilor băncilor în faliment

Pe parcursul anului 2018 au beneficiat de 
distribuiri de sume (16 mii lei)83 doar creditorii 
chirografari ai BTR. Astfel, la finele anului 
2018, din totalul alocat de 6.818 mii lei au 
fost înregistrate plăți efective în cuantum de    
5.731 mii lei.  

Până la 31 decembrie 2018, 
distribuirile efectuate către creditori
în cadrul procedurilor de faliment 
în care FGDB este implicat 
în calitate de creditor/lichidator 
au totalizat 331 milioane lei.

În raport cu valoarea creanțelor de recuperat, 
respectiv 1.001 milioane lei, 
s-a înregistrat un grad de recuperare 
a creanțelor de 33,07%.

Similar anilor precedenți, băncile în faliment 
la care FGDB are calitatea de creditor sau 
de lichidator și-au continuat acțiunea de 
recuperare a creanțelor și de reducere a 
portofoliului de debitori. 

Comparativ cu situația înregistrată la finele 
anului trecut, numărul debitorilor înregistrați 
în evidențele băncilor în faliment s-a redus 
cu 9%, până la 111 debitori la 31 decembrie 
2018.

Banca 
în faliment1)

Total 
creanţe de 
recuperat 

la data 
falimentului

(mii lei)

Total încasări2) 
aferente activităţii 

de lichidare 
(mii lei) din care:

Total cheltuieli 
aferente 

activităţii de 
lichidare (mii lei)

Total 
sume 

distribuite 
(mii lei)la

 3
1.

12
.2

01
8

di
n 

ca
re

,
 în

 a
nu

l 2
01

8 recuperări de creanțe vânzări de active alte încasări

la
 3

1.
12

.2
01

8

di
n 

ca
re

,
 în

 a
nu

l 2
01

8

valoare 
(mii lei)

% în total
creanțe 

de 
recuperat

% în 
total 

încasări
valoare 
(mii lei)

% în 
total 

încasări
valoare
 (mii lei)

% în 
total 

încasări

1. Bankcoop 250.050 155.461 6 92.007 36,80 59,18 57.496 36,99 5.958 3,83 62.651 42 98.047

2. BIR 213.982 174.788 71 137.723 64,36 78,79 23.554 13,48 13.511 7,73 81.655 314 95.635

3. BRS 37.750 38.647 19 17.935 47,51 46,41 16.423 42,49 4.289 11,10 18.496 615 18.130

4. BTR 227.480 65.945 86 13.942 6,13 21,14 31.799 48,22 20.204 30,64 17.740 421 45.506

5. Banca
"Columna" .. .. 71 .. .. .. .. .. .. .. .. 79 50.298

TOTAL3) 729.262 434.841 253 261.607 35,87 60,16 129.272 29,73 43.962 10,11 180.542 1.471 307.616

________________  
1) În cazul Băncii "Columna" nu sunt disponibile date cumulate privind încasările şi cheltuielile. 
2) La valoarea netă (fără TVA ori alte deduceri, după caz)
3) Dacă se iau în calcul Banca "Albina" și Nova Bank, totalul încasărilor aferente activității de lichidare este de 470.155 mii lei (recuperări de creanțe 278.453 mii lei, 
vânzări de active 142.377 mii lei și alte încasări 49.325 mii lei), cel al cheltuielilor de 191.492 mii lei, iar totalul sumelor alocate distribuirii este de 331.024 mii lei.

Banca în faliment
Total debitori 

la data falimentului
Total debitori

scoși din evidență
Total debitori* 

la data de 31.12.2018
1 2 3 4=2-3

1. Bankcoop 14.716 14.704 12

2. BIR 22.416 22.340 76

3. BRS 232 213 19

4. BTR 1.286 1.282 4

TOTAL 38.650 38.539 111

Evoluția numărului debitorilor băncilor în faliment

* În cazul Băncii "Columna" sunt disponibile numai datele privind numărul de debitori la 31 decembrie 2018, respectiv 7 debitori.

Banca Română de Scont (BRS)

În pofida faptului că la sfârșitul anului 
existau disponibilități bănești care totalizau 
3.093 mii lei, nici în anul 2018 nu s-au putut 
efectua distribuiri de sume către creditori, 
deoarece s-a menținut sechestrul asigurător 

asupra contului colector al BRS85. Negocierile 
demarate de BRS pentru ridicarea pe cale 
amiabilă a sechestrului asigurător nu au 
fost finalizate până la sfârșitul anului 2018.

Structura încasărilor şi cheltuielilor BRS în anul 2018

Situaţia cumulată a încasărilor, cheltuielilor şi distribuirilor de sume către creditori la data de 31 decembrie 2018 
se prezintă sintetic astfel:  

________________  
84 În anul 2018, încasările 
BRS au fost în sumă de      
19 mii lei, din care 14 mii lei 
recuperări creanțe și 5 mii lei 
dobânzi la plasamente.
85 Sechestrul a fost instituit 
în anul 2011 în cadrul 
unui dosar penal referitor 
la prejudicierea societăţii 
RAFO SA şi a fost menţinut 
până la soluţionarea acţiunii 
în pretenţii formulate de 
aceasta împotriva BRS. La 
4 noiembrie 2014, Tribunalul 
București a suspendat 
judecarea acțiunii în pretenții 
până la închiderea procedurii 
falimentului BRS.

Față de totalul creanțelor de recuperat la data 
falimentului BRS, până la 31 decembrie 2018 

au fost recuperate creanțe în sumă de 17.935 mii lei, 
reprezentând un grad de recuperare de 47%.

Alte încasări (inclusiv 
dobânzi aferente plasamentelor)

Recuperări de creanțe

Cheltuieli cu serviciile executate de terți

Alte cheltuieli de lichidare (inclusiv remunerația lichidatorului)

Remunerația personalului, inclusiv contribuțiile 
aferente asigurărilor sociale

Încasări Cheltuieli

47%

53%
57%

6%

37%

Dobânzi

Recuperări de creanțe Cheltuieli cu serviciile executate de terți

Alte cheltuieli de lichidare

Remunerația personalului, 
inclusiv contribuțiile 
aferente asigurărilor sociale

Încasări84 Cheltuieli

74%

26%

71%

19%

10%



FGDB este creditor majoritar la Bankcoop 
(83,45% din masa credală) și BIR (78,90% 
din masa credală), iar la Banca "Columna" 
deține o cotă nesemnificativă în masa credală 
(0,04%)90. Calitatea FGDB de creditor a încetat 
la patru bănci în faliment prin recuperarea 
integrală a creanțelor (în anii 2004 la BRS, 
2007 la Nova Bank și 2011 la BTR) sau ca 
urmare a închiderii procedurii falimentului (în 
anul 2012 la Banca "Albina"). 

Din cauza diminuării posibilităților de 
recuperare a creanțelor în stadiul actual 
al procedurilor de faliment91, FGDB nu a 
recuperat în anul 2018 nicio sumă în contul 
creanțelor sale de la băncile în faliment la care 
are calitatea de creditor.   

Pe ansamblul băncilor în faliment, FGDB 
a recuperat 34,3% din sumele aferente 
compensațiilor plătite deponenților garantați. 

Diferențele existente în gradele de recuperare 
a creanțelor la băncile în faliment sunt 
determinate și de faptul că FGDB a deținut, 
de-a lungul timpului, poziții diferite în ierarhia 
creditorilor, potrivit legislației aplicabile în 
cazul fiecărui faliment. 

Inițial, creanțele FGDB au fost încadrate în 
categoria celor negarantate, după care, în 
anul 2001, au urcat pe locul 4 în ordinea de 
plată a creanțelor, ceea ce a creat premisele 
recuperării integrale a creanțelor la BRS, BTR și 
Nova Bank. Din anul 2014, creanțele FGDB se 
află pe locul 2 în ordinea de plată a creanțelor.

Valoarea creanțelor recuperate de FGDB 
până la data de 31 decembrie 2018 este de 
175.959 mii lei, din care suma de 174.978 mii 
lei corespunde compensațiilor plătite către 
deponenții garantați, iar 981 mii lei reprezintă 
contribuțiile Bankcoop, BTR și Nova Bank, 
datorate și neplătite până la data intrării în 
faliment a acestora. 
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În cadrul procesului complex de recuperare 
a creanţelor BRS pentru acoperirea masei 
sale credale, numeroasele acțiuni juridice au 
continuat să se desfășoare și în anul 2018. 

Una dintre realizările importante din anul 2018 
o reprezintă soluționarea definitivă, de către 
Curtea de Apel București, a dosarului penal 
privind delapidarea BRS86. Prin hotărârea 
judecătorească definitivă, BRS a obținut 
despăgubiri civile pentru faliment în cuantumul 
solicitat de 93.526 mii lei (de trei ori mai mult 
decât suma obținută prin hotărârea instanţei 
de fond). Măsurile de punere în aplicare a 
deciziei penale a Curții de Apel București vor 
avea un impact favorabil asupra activității de 
recuperare a creanțelor.  

________________  
86 Dosarul a fost soluționat 
definitiv de către Curtea 
de Apel București prin 
Decizia penală nr. 424/A 
din 22 martie 2018, după 
desființarea în parte a 
Sentinței penale nr. 764 din 
11 mai 2015 pronunțate 
de Tribunalul București și 
rejudecarea cauzei pe fond. 
87 Potrivit evidenței contabile 
a Băncii Turco-Române S.A. 
(BTR), preluate de lichidator 
la deschiderea procedurii 
falimentului, principalul 
debitor era firma Bayindir 
Insaat Turizm Ticaret ve 
Sanayi AS, a cărui datorie 
actualizată cu dobânzile 
aferente era de 52.873,67 
mii USD şi 10.164,60 mii 
EUR, reprezentând 92,08% 
din totalul creanțelor. Prin 
acțiunea penală împotriva 
a cinci foști administratori 
ai băncii, răspunzători 
de transferul fraudulos al 
fondurilor BTR la bănci din 
străinătate în beneficiul 
firmei anterior menționate 
pentru garantarea/creditarea 
acesteia, a fost obținut 
în anul 2012 un titlu de 
creanță pentru recuperarea 
prejudiciului adus BTR. Pe 
cale de consecință, titlul 
de creanță a fost reflectat 
și în evidența contabilă a 
BTR, prin înregistrarea celor 
cinci foști administratori 
sub forma unui debitor 
colectiv, prin substituire în 
locul firmei Bayindir Insaat 
Turizm Ticaret ve Sanayi AS, 
devenind astfel principalul 
debitor al băncii.
88 În anul 2018, încasările 
BTR au fost în sumă de 
86 mii lei, din care 56 mii 
lei dobânzi la plasamente 
și alte încasări și 30 mii lei 
recuperări creanțe. 

Banca Turco-Română (BTR)

De la data falimentului (3 iulie 2002) și până la 
31 decembrie 2018 au fost recuperate creanțe 
în valoare de 13.942 mii lei, reprezentând 6% 
din totalul creanțelor. De la principalul debitor87 
al băncii s-a reușit obținerea în anul 2017 a 
unei prime recuperări în sumă de 8.724 mii lei, 
demersurile în scopul obținerii altor recuperări 
fiind continuate în cursul anului 2018. 

Gradul de recuperare a creanțelor 
prin raportare la cele înregistrate în 
evidența BTR la data falimentului, 
cu excepția principalului debitor, 

se situează la 29% 
la sfârșitul anului 2018.

 Structura încasărilor şi cheltuielilor BTR în anul 2018

________________  
89 2.033.917,33 USD 
echivalent, respectiv 
8.723.873,72 lei, 
reprezentând circa 4% 
din creanța BTR la data 
falimentului. 
90 Banca "Columna" 
reprezintă un caz atipic, doar 
doi deponenți din totalul de 
171 solicitând compensațiile 
cuvenite în perioada de plată 
a acestora, încheiată la data 
de 26 mai 2006.
91 În patrimoniul băncilor 
în faliment au rămas, 
în general, active greu 
vandabile și creanțe dificil de 
încasat din cauza vechimii 
și/sau a litigiilor asociate.

Principala creanță a BTR este reprezentată 
de despăgubirile civile pentru faliment. La 31 
decembrie 2018, aceasta însuma, actualizată 
cu dobânzi și recuperări, 111 milioane USD şi 
22 milioane EUR și avea o pondere de peste 
99% în portofoliul existent de creanțe. 

FGDB, în calitate de lichidator al BTR, a 
demarat începând cu luna septembrie 2012 
procesul de recuperare a principalei creanțe 
atât pe plan național, cât și internațional 
având în vedere caracterul de extraneitate 
al acesteia (cetățenia turcă a patru dintre cei 
cinci codebitori). 

Până la 31 decembrie 2018, 
creditorii BTR au recuperat prin distribuiri

 suma de 45.506 mii lei, reprezentând 41% din masa credală. 

Distribuirile efectuate până la 
31 decembrie 2018 către creditorii BRS 
au însumat 18.130 mii lei, 
reprezentând 47% din masa credală, 
cel mai ridicat grad de îndestulare 
a creditorilor înregistrat la băncile în faliment.

RECUPERAREA CREANȚELOR FGDB

34,9%

BRS BTR Nova Bank*

Banca "Albina"** BIR

25,9%

Bankcoop

40,3%

100% 100%100%

Gradul de recuperare a creanțelor FGDB la 31 decembrie 2018

______________  
*   Calitatea FGDB de creditor a încetat la Nova Bank 
în anul 2007, prin cesionarea creanței către un alt creditor.
**  Procedura de faliment a Băncii Comerciale "Albina" 
a fost închisă în anul 2012. 

Acțiunile susținute în Elveția în perioada 
octombrie 2013 - noiembrie 2016 au culminat 
cu recuperarea de către BTR a sumei de 
2.058.731 CHF89 în primul trimestru al anului 2017.  
 
În baza unui aranjament de finanțare a litigiilor 
valabil din octombrie 2016, BTR beneficiază 
de o strategie de identificare și recuperare a 

activelor deținute direct și indirect de debitorii 
săi, care implică o abordare multijurisdicțională, 
în prezent fiind sesizate instanțe din Marea 
Britanie, Elveția și Statele Unite ale Americii.

Dobânzi
Recuperări de creanțe

Cheltuieli cu serviciile executate de terți

Alte cheltuieli de lichidare

Remunerația personalului, 
inclusiv contribuțiile 
aferente asigurărilor sociale

Încasări88 Cheltuieli

65%

35%

45%

43%

12%
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Actual, prompt, corect, complet, fără echivoc 
și într-un limbaj accesibil tuturor 
sunt atributele de care FGDB ține seama 
atunci când elaborează materialele 
de informare a publicului bancarizat sau nu.

Deponenții sunt în centrul activității de 
comunicare a FGDB. 

Din această perspectivă, anul 2018 s-a 
caracterizat prin utilizarea unor canale de 
comunicare extrem de variate, care au permis 
accesul la categorii la fel de variate de public 
țintă. Ca parte a strategiei de comunicare 
promovate în anul 2018,  FGDB a adoptat 
un nou slogan, menit să stârnească interesul 
publicului de a afla mai multe informații despre 
rolul schemei de garantare a depozitelor din 
România, și anume: 

Simultan cu schimbarea sloganului, au fost 
adoptate noi imagini care să aibă un  impact 
vizual cât mai mare, astfel încât să capteze 
atenția publicului și să transmită un mesaj de

6. Informarea publicului

ESTE BINE SĂ ȘTIȚI CĂ EXISTĂM! 

siguranță în ceea ce privește protecția 
banilor depuși la bancă. De asemenea, au 
fost publicate advertoriale în reviste cu o 
largă răspândire, astfel încât să acopere 
grupurile-țintă pentru FGDB. 

Comunicarea cu publicul a fost centrată și pe 
lansarea unui nou pachet informativ despre 
garantarea depozitelor. Acesta cuprinde un 
clip care descrie în imagini sugestive pașii de 
urmat de către deponenți pentru încasarea 
compensațiilor, precum și o broșură cu 
informații detaliate. 

Informațiile din clip au fost reluate în broșură, 
păstrându-se astfel unitatea de imagine 
a demersului de comunicare prin aceste 
mijloace. Broșura prezintă, printre altele, 
informații privind modalitatea de stabilire a 
compensațiilor atât pentru depozitele cărora 
li se aplică regimul general de garantare, 
în limita plafonului de 100.000 euro, în 
echivalent lei, cât și pentru cazurile speciale, 
care beneficiază de o acoperire suplimentară 
temporară. 

Clipul FGDB a fost postat pe site-ul instituției 
și pe youtube. De asemenea, a fost distribuit 
băncilor membre, acestea difuzându-l în 
propriile agenții. Broșura a fost distribuită și 
ea băncilor, astfel încât deponenții să aibă 
acces, prin intermediul acesteia, la informațiile 
despre FGDB.

De asemenea, în anul 2018 a fost efectuat 
un sondaj de opinie în rândul persoanelor 
fizice bancarizate și al persoanelor juridice 
din categoria microîntreprinderilor, care a 
urmărit, în principal, atitudinea și percepția 
asupra sistemului bancar, produsele bancare 
deținute, gradul de cunoaștere a FGDB 
și a procedurii de despăgubire, sursele și 
mijloacele de informare utilizate. În baza 
rezultatelor sondajului, se va proceda la 
adaptarea strategiei de comunicare a FGDB 
în scopul creșterii gradului de penetrare a 
informațiilor despre schema de garantare a 
depozitelor în rândul deponenților. Roll-up FGDB
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Capturi clip/video FGDB

Colaj din broșura FGDB

Advertorial FGDB

Extras din Manualul de educație financiară pentru liceu



Tradiționalul de acum Concurs Costin 
Murgescu pentru cercetare în economie a 
ajuns la a șaptea ediție. Inițiat de FGDB, 
concursul contribuie nu numai la afirmarea 
tinerilor specialiști, ci este și un bun canal de 
promovare a instituției în rândul viitorilor, dar și 
actualilor, profesioniști în domeniul economic.

Ediția 2018 a concursului a fost câștigată 
de Olga Bodrug, cu lucrarea "Analiza 
indicatorilor-cheie de performanță privind 
managementul datoriei publice și posibilul 
efect asupra asigurării fiscale".

Olga Bodrug este masterand anul I la 
Facultatea de Relații Economice Internaționale 
din cadrul Academiei de Studii Economice din 
București. 

FGDB s-a implicat și în anul 2018 în susținerea 
Simpozionului anual de istorie și civilizație 
bancară "Cristian Popișteanu", organizat de 
Banca Națională a României împreună cu 
Fundația Culturală  Magazin Istoric.
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Decernarea premiului la concursul Costin Murgescu pentru cercetare 
în economie, București, decembrie 2018

Decernarea premiilor Fundației Culturale Magazin istoric
Simpozionul de istorie și cultură bancară "Cristian Popișteanu", 
Ediția a XXVI-a, Banca Națională a României, aprilie 2018

Relația cu presa

Comunicarea cu presa s-a adaptat noilor 
evoluții în domeniu: supremația on-line-ului. 
Actualizarea permanentă a informațiilor pe 
site a făcut din acesta cea mai bună și sigură 
sursă de informare a presei. Cu ajutorul 
ziariștilor și al site-ului, informațiile inserate în 
comunicatele de presă emise de FGDB și în 

buletinul informativ (INFO) au ajuns în timp util 
la toți cei interesați. 

În paralel, FGDB a menținut și comunicarea 
directă cu ziariștii, răspunzând prompt 
solicitărilor acestora.

Extras din Revista de Promovare a Educației Financiare nr. 23/2018

Schimbarea strategiei de comunicare, cu 
scopul de a crește notorietatea FGDB, a adus 
instituția în paginile manualului de educație 
financiară pentru liceu. 

Tot la capitolul educație financiară s-a înscris 
și articolul publicat în revista Asociației pentru 
Promovarea Performanței în Educație.

Promovarea prin educație



Activele FGDB se ridicau la 6,9 miliarde lei 
la sfârșitul anului 2018, 
în creștere cu 6,2% față de 
valoarea înregistrată la 31 decembrie 2017.

Și în anul 2018, titlurile de stat și-au menținut 
ponderea majoritară în structura 
activelor FGDB.

În anul 2018, FGDB a înregistrat încasări în 
sumă de 459.480 mii lei, din care:
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ÎNCASĂRILE ȘI PLĂȚILE FGDB

104.418 mii lei - contribuții anuale la fondul 
de garantare a depozitelor, 
inclusiv   diferențele stabilite 
ca urmare a verificărilor FGDB;

145.384 mii lei - contribuții (cotizații) anuale la 
fondul de rezoluție bancară;

209.593 mii lei - dobânzi încasate din 
investirea resurselor 
financiare ale FGDB, 
din care 180.776 mii lei 
corespunzând fondului de 
garantare a depozitelor și 
28.817 mii lei fondului de 
rezoluție bancară;

43 mii lei - dobânzi încasate la 
disponibilitățile din conturile 
curente ale FGDB deschise 
la bănci;

42 mii lei - alte încasări.

Plățile efectuate de FGDB în anul 2018 
au totalizat 14.155 mii lei, reprezentând 
cheltuielile curente de funcționare a FGDB.

Încasările și plățile FGDB în anul 20187. Situațiile financiare ale FGDB
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Cheltuieli curente de funcționare a FGDB

Alte încasări

Dobânzi încasate din investirea resurselor administrate de FGDB, 
precum și la disponibilitățile din conturile sale curente 

Contribuții (cotizații) anuale la fondul de rezoluție bancară

Contribuții anuale la fondul de garantare a depozitelor, 
inclusiv diferențele stabilite ca urmare a verificărilor FGDB

mii lei

Încasări Plăți

   
   
   

                                                                                      - lei -

    Activ     Pasiv

31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018

1. Active imobilizate, 
total, din care: 4.525.592.492 4.563.815.041 1. Capitaluri proprii, 

total, din care: 6.471.568.791 6.875.931.215

- imobilizări necorporale 231.881 172.182 - rezerve 6.363.109.166 6.720.286.221

- imobilizări corporale 404.145 526.442
- profitul exerciţiului 

financiar
108.459.625 155.644.994

- imobilizări financiare 4.524.956.466 4.563.116.417

2. Active circulante, 
total, din care: 1.947.054.520 2.308.764.125 2. Datorii, total, 

din care: 1.092.684 1.043.487

- investiţii financiare 
pe termen scurt

1.944.712.810 1.023.252.867
- datorii care trebuie 

plătite într-o perioadă 
de până la un an

1.092.684 1.043.487

- conturi la bănci și casa 1.737.811 1.284.831.690

- alte creanţe 
(decontări cu băncile)

603.899 679.568

3. Cheltuieli în avans 14.463 4.395.536

TOTAL ACTIV 6.472.661.475 6.876.974.702 TOTAL PASIV 6.472.661.475 6.876.974.702

BILANȚUL CONTABIL AL FGDB
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CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
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Venituri totale Cheltuieli totale Profit

Rezultatul financiar al FGDB se stabilește 
ca diferență între veniturile din investirea 
resurselor financiare și cheltuielile curente ale 
acestuia. 

În anul 2018, FGDB a realizat venituri totale în 
sumă de 170.557 mii lei, provenind din: 
170.498 mii lei - dobânzi și cupoane cuvenite
                           din investirea resurselor 
                               financiare ale FGDB în cursul 
                                anului 2018 (99,96% din total  
                           venituri);
         43 mii lei - dobânzi încasate la 
                           disponibilitățile din conturile 
                           curente ale FGDB deschise
                           la bănci;
         16 mii lei - alte venituri. 

Cheltuielile totale ale FGDB efectuate în anul 
2018 au însumat 14.912 mii lei, reprezentând:  
  10.509 mii lei - cheltuieli cu personalul 
                               (70,5% din totalul cheltuielilor);
    3.272 mii lei - cheltuieli cu servicii 
                           executate de terți 
                               (21,9% din totalul cheltuielilor);
    1.131 mii lei - alte cheltuieli 
                                 (7,6% din totalul cheltuielilor). 

Întrucât resursele celor două fonduri 
administrate de FGDB pot fi utilizate
exclusiv în scopurile prevăzute de lege,  
respectiv plata compensațiilor și 
finanțarea măsurilor de rezoluție, 
cheltuielile de funcționare ale FGDB 
sunt acoperite numai din veniturile 
obținute din investirea resurselor 
financiare disponibile.

Raportul dintre cheltuielile FGDB și 
veniturile din investirea resurselor 
financiare a continuat să se situeze și 
în anul 2018 la un nivel foarte scăzut, 
respectiv 1:11.

În anul 2018, randamentele de pe piața 
financiar-bancară au fost sensibil mai mari 
decât în 2017, îmbunătățind nivelul veniturilor 
FGDB. 

Rezultatul financiar al FGDB a consemnat o 
creștere semnificativă în anul 2018 (variație 
anuală de +43,5%), pe fondul majorării 
substanțiale a veniturilor totale și a unei variații 
moderate a cheltuielilor. 

       
                                                                                                                                              

-lei -

31.12.2017 31.12.2018 Diferența

1. Venituri totale 122.562.890 170.557.113 47.994.223

2. Cheltuieli totale 14.103.265 14.912.119 808.854

3.	Rezultatul	exercițiului 108.459.625 155.644.994 47.185.369

Contul de profit și pierdere

Profitul net contabil al FGDB 
pentru exercițiul financiar încheiat 
la 31 decembrie 2018 a fost de 
155.644 mii lei, obținut în condițiile 
aplicării unei politici prudente de 
investire a resurselor.

În conformitate cu prevederile legale, 
profitul FGDB se repartizează aproape 
integral (în proporție de cel puțin 99%) 
pentru suplimentarea resurselor 
financiare disponibile ale fondurilor 
administrate de acesta.  

Auditarea situațiilor financiare la 31 decembrie 
2018 ale FGDB s-a efectuat de către Deloitte 
Audit S.R.L. 

Potrivit opiniei auditorului financiar din raportul 
de audit întocmit, situațiile financiare "prezintă 
fidel, sub toate aspectele semnificative 
poziția financiară a Fondului la data de 
31 decembrie 2018, și performanța sa 
financiară pentru exercițiul încheiat la data 
respectivă, în conformitate cu Ordinul Băncii 
Naționale a României 6/2015 pentru aprobarea 
Reglementărilor contabile conforme cu 
directivele europene, cu modificările și 
completările ulterioare". 
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BILANŢUL CONTABIL
încheiat la data de 31 decembrie 2018                
                   
                                                                                                                                                          -RON-

Denumirea indicatorului Cod 
poziţie 31 decembrie 2017 31 decembrie 2018

A B 1 2

Casa 010 12.288 9.672

Creanţe asupra instituţiilor de credit 020 1.940.798.919 1.284.822.018

• la vedere 023 1.725.523 1.244.887

• alte creanţe 026 1.939.073.396 1.283.577.131

Efecte publice, obligaţiuni și alte titluri cu venit fix 040 4.524.956.466 5.586.369.284

• emise de organisme publice 043 4.524.956.466 5.586.369.284

Imobilizări necorporale 050 231.881 172.182

Imobilizări corporale 060 404.145 526.442

Alte active 070 603.899 679.568

Cheltuieli înregistrate în avans și venituri angajate 080 5.653.877 4.395.536

Total active 090 6.472.661.475 6.876.974.702

Alte datorii 330 1.092.684 1.043.487

Fondul de garantare a depozitelor bancare și de 
rezoluție bancară 360 6.362.404.166 6.720.286.221

• Fondul de garantare a depozitelor bancare 361 5.373.742.719 5.577.639.470

      → Fond de garantare a depozitelor constituit 
         din contribuţiile instituţiilor de credit 362 3.576.219.108 3.680.637.015

      → Fond de garantare a depozitelor constituit 
         din încasările din recuperarea creanţelor 363 66.203.008 66.203.008

      → Fond de garantare a depozitelor constituit    
         din veniturile din investirea resurselor  
         financiare disponibile

365 1.728.326.841 1.827.805.685

      → Fond de garantare a depozitelor constituit 
         din alte venituri stabilite conform legii 366 2.993.762 2.993.762

• Fondul de rezoluție bancară 367 988.661.447 1.142.646.751

Rezerve 370 705.000 -

Rezultatul	exerciţiului	financiar	-	Profit 403 108.459.625 155.644.994

Total	datorii	și	capitaluri	proprii 420 6.472.661.475 6.876.974.702

CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2018

                                                                        -RON-

Denumirea indicatorului Cod 
poziţie 31 decembrie 2017 31 decembrie 2018

A B 1 2

Dobânzi de primit și venituri asimilate, 
din care: 010 122.563.209 170.540.513

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

015 106.037.678 128.047.615

Cheltuieli cu comisioane 040 33.020 26.538

Profit sau pierdere netă din operaţiuni financiare 050 (319) (5.153)

Alte venituri din exploatare 060 - 15.727

Cheltuieli administrative generale 070 13.482.321 13.781.580

      • Cheltuieli cu personalul, din care: 073 10.805.505 10.509.411

   →  Salarii 074 8.416.404 10.143.807

         →  Cheltuieli cu asigurările sociale, 
         din care: 075 2.389.101 365.604

           - Cheltuieli aferente pensiilor 076 1.635.462 -

      • Alte cheltuieli administrative 077 2.676.816 3.272.169

Corecţii asupra valorii imobilizărilor necorporale 
și corporale 080 216.631 277.767

Alte cheltuieli de exploatare 090 371.293 341.691

Rezultatul	activităţii	curente	-	Profit 143 108.459.625 155.644.994

Venituri totale 180 122.562.890 170.557.113

Cheltuieli totale 190 14.103.265 14.912.119

Rezultatul brut - Profit 203 108.459.625 155.644.994

Rezultatul	net	al	exerciţiului	financiar	-	Profit 223 108.459.625 155.644.994
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NOTE  EXPLICATIVE  LA  SITUAŢIILE  FINANCIARE  ALE  
FGDB - EXTRASE92 

1. Metode și politici contabile semnificative

i) Imobilizări financiare

p) Resurse specifice fondului de garantare a 
depozitelor bancare 

a) Întocmirea şi prezentarea situațiilor financiare

Câteva dintre principalele politici contabile 
adoptate în întocmirea acestor situații 

financiare sunt prezentate mai jos.

Aceste situații financiare au fost întocmite în 
conformitate cu: 

i. Ordinul Președintelui Consiliului de 
administrație al Băncii Naționale a României   
nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme cu Directivele europene 
aplicabile instituțiilor financiare nebancare, 
instituțiilor de plată care acordă credite legate 
de serviciile de plată, instituțiilor emitente de 
monedă electronică și Fondului de garantare 
a depozitelor bancare, cu modificările și 
completările ulterioare ("Ordinul BNR nr. 
6/2015");  

ii. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Situațiile financiare prezentate cuprind 
situațiile financiare individuale proprii ale 
Fondului. 

Prezentele situații financiare au fost întocmite 
pe baza convenției costului istoric, cu 

excepțiile prezentate în continuare în politicile 
contabile. 

Aceste situații financiare nu au fost întocmite 
pentru a reflecta poziția financiară și rezultatele 
operațiunilor Fondului în conformitate cu 
reglementări și politici contabile acceptate 
în țări și jurisdicții altele decât România. De 
aceea, situațiile financiare anexate nu sunt 
întocmite pentru uzul persoanelor care nu 
cunosc reglementările contabile și legale din 
România, inclusiv Ordinul Băncii Naționale a 
României nr. 6/2015. 

Fondul a întocmit prezentele situații financiare 
în conformitate cu principiul continuității 
activității. 

Prezentele situații financiare au fost aprobate 
de către Consiliul de administrație al Băncii 
Naționale a României în data de 17 aprilie 
2019. 

Titlurile de investiții reprezintă acele active 
financiare cu plăți fixe sau determinabile și 
scadență fixă pe care Fondul are intenția 
fermă și posibilitatea de a le păstra până la 
scadență. 

Clasificarea titlurilor ca și titluri de investiții 
depinde de: 

•     condițiile și caracteristicile activului    
       financiar și 
•       capacitatea și intenția efectivă a Fondului               
       de a deține aceste instrumente până la   
       scadență. 

Decizia privind clasificarea ca titluri de 
investiții nu va lua în considerare oportunitățile 

viitoare de a realiza profit pe baza respectivului 
portofoliu și, astfel, nici prețurile de cumpărare 
oferite de alți investitori până la scadența 
investiției deoarece se intenționează păstrarea 
investiției până la maturitate, indiferent de 
fluctuațiile de valoare de pe piață, și nu se 
intenționează vânzarea acesteia. 

O precondiție pentru clasificarea ca titluri de 
investiții este evaluarea intenției și capacității 
Fondului de a deține aceste instrumente 
până la scadență; această evaluare trebuie 
efectuată nu doar la momentul achiziției inițiale 
și la momentul fiecărei închideri contabile. 

Dacă în urma modificării intenției sau 
capacității instituției de a deține până la 
scadență instrumentele din categoria titlurilor 
de investiții nu mai este potrivită clasificarea 
acestora ca titluri de investiții, acestea vor fi 
reclasificate în categoria titlurilor de plasament 
și vor fi evaluate potrivit acestei categorii. 

În condițiile în care instituția a procedat 
la vânzarea sau la reclasificarea de valori 
semnificative de titluri de investiții, în decursul 
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 s-a recuperat în mod 
substanțial valoarea principalului activului 
financiar, prin plăți eșalonate sau prin 
rambursări anticipate sau 

• este atribuită unui eveniment izolat care 
nu este repetitiv și nu putea fi anticipat în 
mod rezonabil. 

Resursele Fondului includ: contribuțiile inițiale 
primite de la instituții de credit, contribuțiile 
anuale primite de la instituțiile de credit, 
contribuțiile speciale, recuperări creanțe, 
remunerația cuvenită Fondului în calitate de 
lichidator judiciar și alte resurse constituite 
din profiturile anilor anteriori. În caz de lipsă 
de resurse, Fondul se poate împrumuta în 
condiții contractuale la Ministerul Finanțelor 
Publice pentru acoperirea necesarului de 
fonduri.

Funcționalitatea și modalitatea de reflectare 
în contabilitate a acestor conturi este stabilită 
de Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 privind 
înființarea și funcționarea Fondului de 
garantare a depozitelor în sistemul bancar, 
Legea nr. 311/2015 privind schemele de 
garantare a depozitelor și Fondul de garantare 
a depozitelor bancare și de Ordinul BNR 

nr. 6/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, astfel:

(i) Contribuția anuală
Contribuția anuală este calculată și plătită 
anual de către instituțiile de credit și 
este înregistrată pe baza contabilității de 
angajamente. 

(ii) Contribuțiile extraordinare 
Acestea reprezintă alte contribuții de încasat 
de la instituțiile de credit, în condițiile legii, 
atunci când resursele financiare ale Fondului 
sunt insuficiente pentru plata compensațiilor. 
În Ordonanța Guvernului nr. 39/1996 acestea 
erau numite contribuții speciale.
 
(iii) Recuperări creanțe
Acestea reprezintă sumele provenite din 
recuperarea creanțelor Fondului aferente 

________________  
92 Numerotarea notelor 
explicative este cea din 
materialul original din care 
au fost extrase.
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Contribuția anuală a fiecărei instituții de credit 
se determină pe baza declarațiilor transmise 
de către aceasta Fondului. În 2018, contribuția 
anuală încasată de către Fond a fost în sumă 
de 104.417.907 lei și s-a calculat în funcție 
de gradul de risc al fiecărei instituții de credit 
participante asupra depozitelor acoperite la 
31.12.2017 (2017: 52.312.349 lei). Volumul 
total al contribuțiilor încasate în anul 2018  
a fost stabilit în baza coordonatelor politicii 
de finanțare a Fondului, potrivit metodei 
de calcul al contribuțiilor în funcție de risc, 
ambele aprobate de Consiliul de administrație 
al Băncii Naționale a României.

În cazul în care, la solicitarea Fondului, 
Consiliul de administrație al Băncii Naționale a 
României apreciază că resursele Fondului sunt 
insuficiente pentru onorarea obligațiilor de 
plată, acesta poate stabili plata unei contribuții 
extraordinare de către fiecare instituție de 
credit, egală cu până la nivelul contribuției 
anuale aferente exercițiului financiar respectiv. 
În anul 2017, cât și în 2018, nu a fost cazul de 
a se încasa contribuția extraordinară.

Compensația este suma pe care Fondul o 
plătește fiecărui deponent garantat pentru 
depozitele indisponibile, indiferent de numărul 
acestora, în limita plafonului de garantare. În 
anul 2017, ca și în 2018, nu a fost cazul.
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q) Impozit pe profit

t) Venituri din dobânzi

2. Casa 

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

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

(RON)
31 decembrie 

2017
31 decembrie 

2018

Titluri pe termen 
lung, din care: 3.234.839.473 4.563.116.416

• Obligațiuni de 
stat

3.028.150.054 3.383.156.565

• Obligaţiuni 
corporate 206.689.419 1.179.959.851

Titluri pe termen 
scurt, din care: 1.290.116.993 1.023.252.868

• Obligațiuni 
de stat și 
certificate de 
trezorerie

1.249.930.122 621.840.584

• Obligațiuni 
corporate

40.186.871 401.412.284

Total 4.524.956.466 5.586.369.284

(RON)
31 decembrie 

2017
31 decembrie 

2018

Contribuţie iniţială 
(1%) 6.472.230 6.472.230

Contribuţie 
anuală, inclusiv 
majorată

4.035.038.306 4.139.456.213

Contribuţie 
extraordinară 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 3.576.219.108 3.680.637.015

plăților compensatorii efectuate în cazul 
falimentului băncilor.

Contribuțiile făcute de instituțiile de credit nu 
se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare 
sau dizolvării unei instituții de credit.
 
(iv) Fonduri constituite din alte venituri
Alte venituri stabilite conform Ordonanței 
Guvernului nr. 39/1996, Ordinului nr. 6/2015 
și Legii nr. 311/2015, reprezentând donațiile 
și sponsorizările primite, venituri din asistența 
financiară și activitatea desfășurată de Fond 
ca lichidator al băncilor aflate în faliment, 
precum și alte venituri stabilite conform legii.

(v) Fond constituit din veniturile din investirea 
resurselor financiare disponibile
Aceste resurse sunt constituite din profitul 
net al Fondului. Conform Legii nr. 311/2015, 
art. 98 alin. (2) lit. s) și art. 112, profitul 
Fondului, obținut ca diferență între veniturile și 
cheltuielile acestuia, este neimpozabil și 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 administrație al Băncii Naționale a 
României, iar diferența se repartizează pentru 
suplimentarea resurselor aferente fiecăreia 
dintre activitățile prevăzute la art. 92, alin. (1) 
și (2).

Contul de resurse se diminuează cu:
•  plățile efective efectuate de Fond către 

deponenții garantați prin lege ai băncilor 
la care s-au indisponibilizat depozitele;

•    ratele și dobânzile la creditele contractate
     pentru plata compensațiilor;
•   sumele virate către autoritatea de rezoluție;
•  împrumuturi către alte scheme de 

garantare, acordate conform legii.

Astfel, Fondul nu înregistrează provizioane 
aferente cererilor de despăgubire ale 
deponenților garantați în curs de soluționare 
sau aferente potențialelor despăgubiri care nu 
au fost notificate Fondului.

Fondul este scutit de la plata impozitului pe 
profit conform prevederilor art. 13, alin. (2), pct. 
e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 
cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile cu dobânzile sunt recunoscute în 
contul de profit și pierdere, conform principiului 
contabilității de angajamente, pentru toate 
instrumentele financiare purtătoare de 
dobânzi, din momentul apariției lor. Veniturile 
din dobânzi includ și venituri generate de 
eșalonarea discountului conform metodei 
dobânzii efective pentru activele achiziționate 
la o valoare mai mică și suma de plătit la 
scadență, precum și pentru primele generate 
de datoriile contractate la o valoare mai mare 
decât valoarea rambursabilă la scadență.

Fondul nu desfășoară activități comerciale. 
Veniturile sunt realizate din dobânzile la 
imobilizările financiare.

La 31 decembrie 2018, Fondul deține numerar 
în casierie în suma de 9.672 echivalent RON 
(31 decembrie 2017: 12.288 RON).

u) Recunoașterea veniturilor

(RON)
31 decembrie 

2017
31 decembrie 

2018

Conturi 
curente 1.725.523 1.244.887

Plasamente 
la bănci la 
termen

1.939.073.396 1.283.577.131

Total 1.940.798.919 1.284.822.018

3. Creanțe asupra instituțiilor de credit
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Fondul de rezoluție bancară se constituie 
în vederea asigurării resurselor financiare 
necesare finanțării măsurilor de rezoluție 
bancară.

Fondul de rezoluție bancară este administrat 
de Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Conform art. 539 din Legea nr. 312/2015 
privind redresarea și rezoluția instituțiilor 
de credit și a firmelor de investiții, precum 
și pentru modificarea și completarea unor 
acte normative în domeniul financiar, Banca 
Națională a României, în calitate de autoritate 
de rezoluție, stabilește nivelul contribuțiilor 
anuale ale instituțiilor de credit la fondul de 
rezoluție bancară astfel încât acestea să fie 
repartizate cât mai uniform posibil în timp, 
dar ținându-se seama în mod corespunzător 
de faza ciclului economic și de impactul pe 
care contribuțiile prociclice îl pot avea asupra 
poziției financiare a instituțiilor de credit care 
contribuie.  

În 2018, contribuția încasată de Fond a fost 
în sumă de 145.384.118 lei și s-a calculat 
potrivit deciziei Băncii Naționale a României. 
În 2017, contribuția anuală încasată de Fond a 
fost în sumă de 386.323.871 lei și s-a calculat 
potrivit deciziei Băncii Naționale a României.

Profitul anului 2017, în sumă de 8.601.186 lei, 
obținut din investirea resurselor fondului 
de rezoluție bancară a fost capitalizat în 
urma deciziei Consiliului de Supraveghere al 
Fondului dupa autorizarea situațiilor financiare 
de la 31 decembrie 2017.
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12. Fond constituit din veniturile din investirea 
resurselor financiare disponibile

14. Repartizarea profitului

(RON)
31 decembrie 

2017
31 decembrie 

2018

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

1.728.326.841 1.827.805.685

(RON) 2017 2018
min max min max

Creanţe 
asupra 
instituţiilor de 
credit

0,50% 2,60% 2,15% 3,45%

Efecte publice, 
obligaţiuni și 
alte titluri cu 
venit fix

0,51% 4,86% 1,25% 5,47%

10. Fondul de rezoluție bancară 
(RON)

Sold 31 decembrie 2013 207.473.680

Cotizaţie anuală 2014 131.178.657

Profit 2013 capitalizat 7.824.134

Sold 31 decembrie 2014 346.476.471

Cotizaţie anuală 2015 123.818.091

Profit 2014 capitalizat 6.680.194

Sold 31 decembrie 2015 476.974.756

Contribuție anuală 2016 111.405.684

Restituire diferență contribuție 197.573

Profit 2015 capitalizat 7.841.167

Sold 31 decembrie 2016 596.024.034

Contribuție anuală 2017 386.323.871

Profit 2016 capitalizat 6.313.542

Sold 31 decembrie 2017 988.661.447

Contribuție anuală 2018 145.384.118

Profit 2017 capitalizat 8.601.186

Sold 31 decembrie 2018 1.142.646.751

11. Fond constituit din încasările din recuperarea 
creanțelor (sume cumulate)

(RON)
31 decembrie 

2017
31 decembrie 

2018

Recuperare creanţe 174.977.963 174.977.963

Dobânzi la credite 
bancare - BNR (108.774.955) (108.774.955)

Total 66.203.008 66.203.008

Recuperarea creanțelor reprezintă sumele 
pe care Fondul le-a încasat de la instituțiile 
de credit, reprezentând contribuțiile anuale 
datorate la data declarării falimentului și 
compensațiile cuvenite deponenților. 

În anul 2018 nu s-au recuperat creanțe de la 
instituțiile de credit aflate în faliment.

17. Managementul riscului

a) Riscul legat de rata dobânzii

Principalele riscuri asociate cu activitatea 
Fondului sunt de natură financiară și 
operațională. Fondul este expus următoarelor 
riscuri:

•   Riscul de rată a dobânzii
•   Riscul de piață
•   Riscul de lichiditate
•   Riscul valutar.

Fondul este expus efectului fluctuațiilor 
nivelului principalelor dobânzi de piață la 
nivelul poziției financiare și al fluxurilor de 
trezorerie. Rata dobânzii poate să crească 
ca rezultat al unor astfel de schimbări, dar 
se poate reduce de asemenea și poate 
produce pierderi în eventualitatea apariției 
unor modificări neprevăzute. Conducerea 
Fondului monitorizează periodic expunerea la 
modificările ratei dobânzii.

În cursul anului 2018, Fondul a obținut 
următoarele rate de dobândă la activele 
plasate: 

13. Fond constituit din alte venituri, stabilite 
conform legii

(RON) 31 decembrie 2017 31 decembrie 2018

Remunerația Fondului din activitatea 
desfășurată ca lichidator 2.993.762 2.993.762

(RON) 31 decembrie 2017 31 decembrie 2018

Rezultatul activităţii curente – profit, 
din care: 108.459.625 155.644.994

Profit din resursele fondului de 
garantare a depozitelor 98.608.092 133.632.690

Profit din resursele fondului de 
rezoluție bancară 9.851.533 22.012.304

Profit	nerepartizat	 108.459.625 155.644.994

Distribuirea profitului pentru exercițiul 
financiar încheiat la 31 decembrie 2018 va fi 
aprobată de către Consiliul de administrație al 

Băncii Naționale a României ulterior autorizării 
situațiilor financiare.
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Economia României este încă în curs de dezvoltare și 
există un grad considerabil de incertitudine referitor 
la direcția posibilă a politicilor economice interne. 
Conducerea Fondului nu poate să prevadă care vor fi 
schimbările ce vor avea loc în România și ce efect ar 
putea avea asupra situației financiare și a rezultatelor 
tranzacțiilor Fondului.

Fondul operează într-o economie caracterizată prin 
fluctuații ale cursurilor de schimb ale principalelor valute 
(EUR, USD, CHF, GBP), în principal CHF. În aceste condiții 
există un risc scăzut al scăderii valorii activelor monetare 
nete deținute în RON.

La 31 decembrie 2018 Fondul deținea numerar în 
casierie și conturi curente la bănci denominate în EUR 
în sumă de 1.176 echivalent RON (31 decembrie 2017: 
2.045 echivalent RON), USD în sumă de 2.668 echivalent 
RON (31 decembrie 2017: 5.707 echivalent RON) și 
alte valute în sumă de 0 echivalent RON (31 decembrie 
2017: 243 echivalent RON). Restul activelor și datoriilor 
monetare sunt denominate în RON.

Principala sursă de risc de lichiditate este reprezentată 
de necorelarea dintre maturitatea activelor și scadența 
obligațiilor Fondului.

Strategia Fondului are în vedere asigurarea, pe cât posibil, 
de suficiente lichidități pentru a-și îndeplini obligațiile 
când acestea vor ajunge la scadență astfel încât să nu se 
înregistreze pierderi.

În cursul anului 2018 s-a acordat o atenție deosebită 
investirii eficiente și în condiții de creștere a lichidității 
și de minimizare a riscului, a resurselor financiare 
disponibile ale Fondului, în conformitate cu strategia de 
expunere a Fondului pe anul 2018 aprobată de Consiliul 
de administrație al Băncii Naționale a României.

c) Riscul valutar

e) Riscul de credit

La 31 decembrie 2018 Total

Titluri pe termen lung, din care: 4.563.116.416

Obligațiuni de stat 3.383.156.565

Obligațiuni corporate 1.179.959.851

Titluri pe termen scurt, din care: 1.023.252.868

Obligațiuni de stat și 
certificate de trezorerie 621.840.584

Obligațiuni corporate 401.412.284

Total 5.586.369.284

Titluri	pe	termen	lung	și	scurt

La 31 decembrie 2017 Total

Titluri pe termen lung, din care: 3.234.839.473

Obligațiuni de stat 3.028.150.054

Obligațiuni corporate 206.689.419

Titluri pe termen scurt, din care: 1.290.116.993

Obligațiuni de stat și 
certificate de trezorerie 1.249.930.122

Obligațiuni corporate 40.186.871

Total 4.524.956.466

Depozite bancare

La 31 decembrie 2017 Total

Total depozite bancare 1.939.073.396

Conturi curente 1.725.523

Total	depozite	bancare	și	
conturi curente 1.940.798.919

La 31 decembrie 2018 Total

Total depozite bancare 1.283.577.131

Conturi curente 1.244.887

Total	depozite	bancare	și	
conturi curente 1.284.822.018

                   (RON)

La 31 decembrie 2017 		Până	la 
  3 luni

  Între 3 luni 
		și	un	an

		Peste	1	an	și			
până	la	5	ani   Total

Casa 12.288 - - 12.288

Conturi curente la bănci 1.725.523 - - 1.725.523

Creanţe asupra instituţiilor de credit 328.866.155 1.607.280.892 2.926.349 1.939.073.396

Efecte publice, obligaţiuni și alte 
titluri cu venit fix - 1.276.715.583 3.248.240.883 4.524.956.466

Alte active 603.899 - - 603.899

Cheltuieli înregistrate în avans și 
venituri angajate 427.234 5.204.289 22.354 5.653.877

Total active 331.635.099 2.889.200.764 3.251.189.586 6.472.025.449

Alte datorii 1.092.684 - - 1.092.684

Fondul de garantare a depozitelor 
bancare 5.373.742.719 - - 5.373.742.719

Fondul de rezoluție bancară 988.661.447 - - 988.661.447

Total pasive 6.363.496.850 - - 6.363.496.850

Excedent/(nevoie) de lichiditate (6.031.861.751) 2.889.200.764 3.251.189.586 108.528.599

                   (RON)

La 31 decembrie 2018 		Până	la 
  3 luni

  Între 3 luni 
		și	un	an

		Peste	1	an	și					
		până	la	5	ani   Total

Casa 9.672 - - 9.672

Conturi curente la bănci 1.244.887 - - 1.244.887

Creanţe asupra instituţiilor de credit 1.007.949.603 275.627.528 - 1.283.577.131

Efecte publice, obligaţiuni și alte 
titluri cu venit fix 821.392.659 2.594.801.557 2.170.175.068 5.586.369.284

Alte active 679.568 - - 679.568

Cheltuieli înregistrate în avans și 
venituri angajate 3.657.260 738.276 - 4.395.536

Total active 1.834.933.649 2.871.167.361 2.170.175.068 6.876.276.078

Alte datorii 1.043.487 - - 1.043.487

Fondul de garantare a depozitelor 
bancare 5.577.639.470 - - 5.577.639.470

Fondul de rezoluție bancară 1.142.646.751 - - 1.142.646.751

Total pasive 6.721.329.708 - - 6.721.329.708

Excedent/(nevoie) de lichiditate (4.886.396.059) 2.871.167.361 2.170.175.068 154.946.370

b) Riscul de piață

d) Riscul de lichiditate

Raport anual 2018
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ANEXE

                                

ABREVIERI

ABE          Autoritatea Bancară Europeană

BNR         Banca Națională a României

CNSM      Comitetul Național pentru Supravegherea Macroprudențială

EDDIES    Sistem securizat centralizat de schimb de informații între 

                 schemele de garantare a depozitelor din Uniunea Europeană

EDIS         Sistemul European de Asigurare a Depozitelor

EFDI          Forumul European al Asigurătorilor de Depozite

EUME        Comitetul executiv de conducere de la nivelul Comitetului 

                 EFDI pentru Uniunea Europeană

FGDB       Fondul de garantare a depozitelor bancare

FSAP        Programul Fondului Monetar Internațional și al Băncii Mondiale 

                 de evaluare a sectorului financiar

IADI         Asociația Internațională a Asigurătorilor de Depozite

MUR         Mecanismul Unic de Rezoluție

ROA         Rata rentabilității activelor

ROE         Rata rentabilității capitalului propriu

SREP        Procesul de supraveghere și evaluare

UE         Uniunea Europeană

ANEXA  1
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DEFINIȚII

depozit – orice sumă de bani pe care o deține o persoană la o bancă, indiferent că este vorba de banii dintr-un 
cont curent, cont de card, depozit la termen, cont de economii sau un alt produs similar. Potrivit definiției din lege, 
depozitul reprezintă "orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din 
situaţii tranzitorii derivând din operaţiuni bancare curente şi pe care instituţia de credit trebuie să îl ramburseze, 
potrivit condiţiilor legale şi contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și conturile de economii", 
care  nu  se  regăsește în niciuna  dintre 
următoarele situații:
a) existența sa poate fi dovedită doar 
printr-un instrument financiar, astfel cum 
acesta este definit la art. 2 alin. (1) pct. 
11 din Legea nr. 297/2004 privind piața 
de capital, cu modificările și completările 
ulterioare, cu excepția cazului în 
care este un produs de economisire 
atestat printr-un certificat de depozit 
nominal existent la data de 2 iulie 2014;
b) principalul nu este rambursabil la 
valoarea nominală;
c) principalul poate fi rambursat la valoarea 
nominală numai în temeiul unei anumite 
garanții sau al unui anumit acord furnizat 
de instituția de credit sau de o terță parte.

depozit indisponibil – depozit datorat și exigibil care nu a fost plătit potrivit condițiilor legale și contractuale aplicabile 
de către o instituție de credit aflată în oricare dintre următoarele situații: 
• Banca Națională a României, în calitate de autoritate administrativă competentă cu încadrarea depozitelor ca  indisponibile, a 

constatat că instituția de credit în cauză nu este capabilă, din motive legate direct de situația sa financiară, să plătească 
depozitul și nu are perspective imediate de a putea să o facă sau

• a fost pronunțată o hotărâre judecătorească de deschidere a procedurii falimentului instituției de credit, înainte ca 
Banca Națională a României să constate situația menționată mai sus.

deponent garantat – titularul unui depozit eligibil sau, în cazul unui cont comun, titularii unui depozit eligibil ori, după 
caz, persoana îndreptățită la sume dintr-un depozit eligibil. O persoană fizică sau juridică poate deține bani la mai multe 
bănci. Fiecare bancă raportează către FGDB numărul deponenților din evidența sa, iar la nivelul FGDB are loc centralizarea 
pe ansamblul instituțiilor participante. Astfel, deponenții care sunt clienți ai mai multor bănci sunt luați în calcul de mai multe 
ori atunci când se determină numărul total al deponenților.

compensație – suma de bani determinată potrivit prevederilor legale, în limita plafonului de acoperire, pe care o schemă 
de garantare a depozitelor o plătește fiecărui deponent garantat pentru depozitele indisponibile, indiferent de numărul 
acestora

plafon de acoperire – nivelul maxim al garantării per deponent garantat și per instituție de credit

depozit eligibil – depozitul care nu este 
exclus de la garantare, respectiv acel depozit care
îndeplinește 
condițiile 
stabilite de 
lege pentru 
acordarea de 
compensații în 
limita plafonului 
de acoperire

ANEXA  3
                                

LISTA INSTITUŢIILOR DE CREDIT PARTICIPANTE 
LA FGDB LA 31 DECEMBRIE 2018

   1. Alpha Bank România S.A.
    2. Banca Centrală Cooperatistă CREDITCOOP

    3. Banca Comercială Feroviara S.A.

    4. Banca Comercială Intesa Sanpaolo România S.A.

    5. Banca Comercială Română S.A.

    6.  Banca de Export Import a României EXIMBANK S.A.

    7. Banca Română de Credite și Investiții S.A.

    8.  Banca Românească S.A., membră a Grupului National Bank of Greece
    9. Banca Transilvania S.A.1

  10. Bank Leumi România S.A.

  11. BCR Banca pentru Locuinţe S.A.
  12. BRD - Groupe Société Générale S.A.

  13. CEC Bank S.A.

  14. Crédit Agricole Bank România S.A.
  15. Credit Europe Bank (România) S.A.
  16. First Bank S.A.2

  17. Garanti Bank S.A.
  18. Idea Bank S.A.
  19. Libra Internet Bank S.A.
  20. OTP Bank România S.A.
  21. Patria Bank S.A.
  22. Porsche Bank România S.A.
  23. ProCredit Bank S.A.
  24. Raiffeisen Banca pentru Locuinţe S.A.
  25. Raiffeisen Bank S.A.
  26. UniCredit Bank S.A.

  27. Vista Bank (România) S.A.3

_____________________________________________________________________________________________

1 La data de 31 decembrie 2018, instituția de credit a fuzionat prin absorbție cu Bancpost S.A. (bancă absorbită).
2 Până la data de 30 octombrie 2018, instituția de credit a funcționat sub denumirea de Piraeus Bank România S.A.
3 Până la data de 28 mai 2019, instituția de credit a fost înscrisă cu denumirea de Marfin Bank (România) S.A.

depozit acoperit – acea 
parte din depozitul eligibil care nu 
depășește plafonul de acoperire. 
Un deponent garantat poate avea 
depozite care se încadrează în 
plafonul de acoperire prevăzut 
de lege, caz în care este garantat 
integral, sau depozite ce depășesc 
plafonul de acoperire, situație 
în care compensația pe care o 
primește este limitată la nivelul 
plafonului.
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SITUAŢIA DEPOZITELOR LA INSTITUŢIILE DE CREDIT 
PARTICIPANTE LA FGDB LA 31 DECEMBRIE 2018
 

Indicatori 31 dec. 2017* 31 dec. 2018    Diferenţe

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

1. Număr titulari de depozite - total, din care: 15.057.982 15.183.071 125.089 0,8

•  persoane fizice 14.065.406 14.155.095 89.689 0,6

•  persoane juridice 992.576 1.027.976 35.400 3,6

2. Număr titulari de depozite eligibile - total, din 
care: 14.979.812 15.105.034 125.222 0,8

•  persoane fizice 14.008.512 14.107.271 98.759 0,7

•  persoane juridice 971.300 997.763 26.463 2,7

3. Total depozite (milioane lei), din care: 330.530,7 345.855,1 15.324,4 4,6

•  în lei 205.379,7 209.891,3 4.511,6 2,2

•  în valută (în echivalent lei) 125.151,1 135.963,8 10.812,7 8,6

4. Total depozite eligibile (milioane lei), din care: 267.811,5 290.619,5 22.808,0 8,5

% din total depozite 81,0 84,0 3,0 p.p.

•  în lei 174.726,3 185.986,4 11.260,1 6,4

•  în valută (în echivalent lei) 93.085,2 104.633,3 11.548,1 12,4

5. Valoarea depozitelor eligibile ale persoanelor 
fizice (milioane lei), din care: 159.562,4 176.635,8 17.073,4 10,7

% din total depozite eligibile 59,6 60,8 1,2 p.p.

•  în lei 94.170,3 100.657,5 6.487,2 6,9

•  în valută (în echivalent lei) 65.392,2 75.978,3 10.586,1 16,2

6. Valoarea depozitelor eligibile ale persoanelor 
juridice (milioane lei), din care: 108.249,1 113.983,7 5.734,6 5,3

% din total depozite eligibile 40,4 39,2 -1,2 p.p.

•  în lei 80.556,0 85.328,8 4.772,8 5,9

•  în valută (în echivalent lei) 27.693,1 28.654,9 961,8 3,5

7. Total depozite acoperite (milioane lei), din care: 172.670,7 189.472,5 16.801,8 9,7

% din total depozite eligibile 64,5 65,2 0,7 p.p.

•  depozite acoperite ale persoanelor fizice 142.695,0 156.204,4 13.509,4 9,5

•  depozite acoperite ale persoanelor juridice 29.975,6 33.268,1 3.292,5 11,0

ANEXA  4

Notă: Din cauza rotunjirilor, pot exista mici diferenţe între totaluri/subtotaluri și suma componentelor.

_____________________________________________________________________________________________

* Date finale actualizate în urma verificării bazei de calcul a contribuţiei datorate de instituţiile de credit în anul 2018.
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