
 
 

Rolul Fondului de garantare a  
depozitelor bancare  

în consolidarea protecției deponenților  
 
 

 
Petre Tulin 

Director general 
 
 
 

Finmedia – Anul Financiar Bancar 2017 
București, 21 februarie 2017 

 



Cuprins 

 
 

2

 

1.  Scopul FGDB 

2.  Întărirea protecției deponenților 

3.  Capacitatea de finanțare a FGDB 

4.  FGDB în rețeaua schemelor de garantare a depozitelor din 
Uniunea Europeană 

5.  Evoluția instituțională a FGDB și perspective 
 



Scopul FGDB 

3 

2010 

2011 

2012 

1996-2001 

2002-2015 

Din decembrie 2015 

Garantarea 
depozitelor 

+ atribuții în 
domeniul 
lichidării și 
stabilizării 
bancare 

Schema statutară de 
garantare a depozitelor din 
România administrată public 
și 
•  administrator al fondului de 
rezoluție bancară din România 
•   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 
•   lichidator administrativ unic 
•   lichidator judiciar (până la 
închiderea procedurii lichidării 
Băncii Române de Scont și a 
Băncii Turco-Române) 
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Întărirea protecției deponenților 

Plafonul de acoperire 

Regim de garantare unitar în toate statele membre ale Uniunii Europene - Directiva 
2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor, transpusă în legislația națională 
prin Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de 
garantare a depozitelor bancare  

Unele categorii de depozite beneficiază de o acoperire suplimentară de 100.000 euro pe o 
perioadă de 12 luni de la data constituirii, respectiv depozitele rezultate din tranzacții 
imobiliare, din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situația de invaliditate sau deces 
al deponentului, precum și cele provenind din încasarea unor indemnizații de asigurare sau 
a unor compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept.  

•  99,8% persoane fizice 
cu depozite sub plafon 

•  97,7% persoane 
juridice cu depozite sub 
plafon  
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Întărirea protecției deponenților (cont.) 

Sfera de garantare Termenul de plată a 
compensațiilor 

La nivelul UE este prevăzută o reducere graduală 
până în anul 2024 a termenului de plată a 
compensațiilor de la 20 la 7 zile lucrătoare. 
Autor i tăț i le d in România au optat pentru 
implementarea imediată a termenului de 7 zile 
lucrătoare. 

Depozite 
persoane 

fizice 

Depozite 
persoane 

juridice (IMM-
uri - din 2004 
și companii 
mari - din 
decembrie 

2015) 

Depozite 
eligibile 
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miliarde lei; sfârșitul perioadei	  

Depozite eligible (garantate) – sumele de bani deținute la 
instituțiile de credit de persoanele fizice sau juridice garantate, 
indiferent că este vorba de banii dintr-un cont curent, cont de card, 
depozit la termen, cont de economii sau un alt produs similar 
 

Total: 238,9 mld. lei (+9,1% dec.16/dec.15) 
 

Depozite în lei: 159,5 mld. lei (+11,2%)  
 

Depozite în valută: 79,4 mld. lei (+5%)  
 

Depozite PF: 147,8 mld. lei (+9,4%) 
 

Depozite PJ: 91,1 mld. lei (+8,6%) 

Depozite acoperite - partea din depozit până în plafonul de acoperire 
 

Total: 158,6 mld. lei (+6,6%) 
 

Depozite acoperite PF: 132,1 mld. lei (+7,4%) 
Depozit acoperit mediu PF: 9,3 mii lei 
 

Depozite acoperite PJ: 26,5 mld. lei (+2,8%) 
Depozit acoperit mediu PJ: 29,2 mii lei 



Capacitatea de finanțare a FGDB 
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Resursele administrate de 
FGDB la 31 dec. 2016 

 6 mld. lei  

Fondul de  
garantare a 
depozitelor 

5,4 mld. lei  

Fondul de  
rezoluție  
bancară 

0,6 mld. lei  

•  Contribuții anuale ale 
instituțiilor de credit la 
cele două fonduri 
administrate de FGDB 

•  Contribuții extraordinare 
ale instituțiilor de credit 

•  Recuperări de creanțe 
•  Venituri din investirea 

resurselor  

Surse de finanțare (mecanisme de finanțare alternative) 
în cazurile excepționale de insuficiență a fondurilor 

 

•  Ministerul Finanțelor Publice – obligație instituită prin 
lege de a acorda împrumuturi FGDB în 5 zile lucrătoare 
de la solicitare 

 

•  Alte împrumuturi posibile – de la instituții de credit, 
instituții financiare, scheme de garantare a depozitelor 
sau, după caz, mecanisme de finanțare a rezoluției, alte 
instituții 

•  Mecanismele de finanțare ale celor două fonduri 
au fost ex ante încă de la început 

 

•  Din 2016 au devenit operaționale sistemele de 
contribuții diferențiate în funcție de risc la cele 
două fonduri 

•  În România, raportul actual dintre fondul de 
garantare și depozitele acoperite este de peste 
patru ori mai mare decât nivelul minim la care 
trebuie să ajungă toate schemele din UE până în 
anul 2024. 



Capacitatea de finanțare a FGDB (cont.)  
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Minimizarea 
riscului 

Randament 

Lichiditate 
Obiective 

Obiective 
principale 

Obiectiv 
complementar 

La 31 decembrie 2016, resursele 
administrate de FGDB erau plasate 
în proporție de 70% în titluri de stat. 

Strategia de 
plasamente a 
FGDB este 
avizată de 
Consiliul de 
supraveghere 
al FGDB și 
aprobată de 
Consiliul de 
administrație al 
Băncii 
Naționale a 
României 



FGDB în rețeaua schemelor de garantare a 
depozitelor din Uniunea Europeană 
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Noiembrie 2016 – FGDB a devenit parte a 
Acordului de cooperare multilaterală între 
schemele de garantare a depozitelor din 
Uniunea Europeană   

Domenii acoperite de Acord, conform Ghidului Autorității Bancare 
Europene privind cooperarea între schemele de garantare a depozitelor 
din Uniunea Europeană 
 

ü  efectuarea plăților de compensații în cazul deponenților sucursalelor 
instituțiilor de credit autorizate în alte state membre, situație în care schema 
de garantare a depozitelor din statul membru de origine acționează prin 
intermediul schemei din statul membru gazdă. 

     (De exemplu, în cazul indisponibilizării depozitelor la cele opt sucursale ale băncilor străine 
       existente actualmente în România, FGDB va plăti compensații în numele schemelor din Belgia, 
       Bulgaria, Cipru, Franța, Irlanda, Italia, Olanda, Polonia); 
 

ü  transferul contribuțiilor unei instituții de credit care își schimbă participarea de 
la o schemă de garantare a depozitelor la alta; 

 

ü  modalitățile de împrumut reciproc între schemele de garantare a depozitelor. 
 



FGDB în rețeaua schemelor de garantare a 
depozitelor din Uniunea Europeană (cont.) 
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Uniunea Bancară 

Mecanismul Unic de 
Supraveghere 

(din 4 nov. 2015) 

Mecanismul Unic de 
Rezoluție 

(din 1 ian. 2016) 

Schema Europeană de 
Garantare a Depozitelor 

(EDIS) 

Din partea României, în 
cadrul colegiilor de rezoluție 
participă Banca Națională a 
României (autoritatea de 
rezoluție), Ministerul 
Finanțelor Publice și 
FGDB (schema statutară de 
garantare a depozitelor, care 
administrează și fondul de 
rezoluție). 
 

Noiembrie 2015 – Proiect de 
regulament propus de Comisia 
Europeană – prevede instituirea 
EDIS în 3 etape: 
I. Reasigurare (3 ani) 
II. Coasigurare (4 ani) 
III. Asigurare completă (din anul 
2024) 
În prezent, propuneri de 
modificări din partea Consiliului 
UE și a Parlamentului European. 

Alcătuit din Banca Centrală 
Europeană și autoritățile 
naționale de supraveghere 
ale țărilor participante. 
 
Supraveghere directă a 
băncilor semnificative  
 
Supraveghere indirectă a 
băncilor mai puțin 
semnificative 

Cadru unic de reglementare 



Evoluția instituțională a FGDB și perspective 
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2015 

•  Proiect de 
optimizare a 
cadrului 
organizatoric și 
procedural al 
FGDB 
•  Evaluarea 
riscurilor asociate 
activității FGDB 
 

2016 

•  Emitere sau 
actualizare 
reglementări privind: 
•  Statutul FGDB  
•  lista compensațiilor 
de plătit și  baza de 
calcul a contribuțiilor 
•  contribuțiile 
diferențiate în funcție 
de gradul de risc 
•  efectuarea 
exercițiilor de 
simulare de criză 
•  selectarea 
instituțiilor de credit 
mandatate pentru 
efectuarea plăților de 
compensații 

 

2017 

•  Implementarea 
unui nou cadru 
general de 
organizare și 
funcționare a 
FGDB – cadru 
procedural 
complex format 
din activități, 
procese și 
fluxuri 
•  Sistem 
informatic 
integrat 
•  Emitere sau 
actualizare de 
noi reglementări 
și proceduri 
 

2018 - 2019 

• Derularea de 
simulări de criză 
privind: 

•  capacitatea de 
întocmire şi 
transmitere a 
listei 
compensaţiilor 
de plătit pentru 
toate instituţiile 
de credit 
participante  

•  capacitatea 
operaţională în 
scenariul unei 
plăţi de 
compensaţii 

•  capacitatea de 
finanţare 



Vă mulțumesc pentru atenție! 
 
 
 
 
 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați adresa www.fgdb.ro   


