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 Costuri ale intervenţiilor publice din UE pentru salvarea 

instituţiilor financiare: 

• octombrie 2008-octombrie 2011 – Comisia Europeană 

a aprobat măsuri de ajutor de stat în valoare de 4.500 

miliarde EUR (37% din PIB-ul UE), din care 1.600 

miliarde EUR au fost utilizate în perioada 2008-2010 
o garanţii şi măsuri privind lichiditatea – 1.200 miliarde EUR 

o măsuri de recapitalizare şi măsuri privind activele toxice – 409 miliarde EUR  
 Deficienţe ale planificării pentru situaţii de criză 

 Inexistenţa/insuficienţa unor fonduri ex ante pentru finanţarea măsurilor de 

restructurare a băncilor-problemă  

 Lipsa unor instrumente şi competenţe adecvate pentru intervenţia timpurie şi 

restructurarea băncilor-problemă 

 Existenţa unor bănci transfrontaliere prea mari, complexe şi interdependente 

pentru a fi lăsate să intre în faliment 

 Lipsa unui cadru pentru facilitarea transferurilor activelor în cadrul grupurilor 

transfrontaliere 

 Existenţa unor obstacole juridice pentru o restructurare eficientă a băncilor-

problemă 

 

http://www.dreamstime.com/stock-photo-european-monetary-crisis-image24910010


Evoluţii internaţionale recente în  

domeniul restructurării 
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 Noiembrie 2011 – Consiliul pentru 

Stabilitate Financiară (FSB) a făcut 

publice Elementele esenţiale ale 

regimurilor eficiente de restructurare 

a instituţiilor financiare-problemă,  

care au fost avizate de liderii G20  

 - se referă la instituţiile financiare de 

importanţă sistemică, inclusiv la nivel 

global 
 

⇨ august - septembrie 2012 – 

analiza inter pares privind regimurile 

de restructurare şi schimbările 

planificate în jurisdicţiile membrilor 

FSB – se aşteaptă şi răspunsurile 

Comisiei Europene în baza 

proiectului din iunie 2012 al directivei 

din domeniu 

 

 Iunie 2012 – propunerea 

Comisiei Europene privind 

stabilirea unui cadru pentru 

redresarea şi restructurarea 

instituţiilor de credit şi a societăţilor 

de investiţii cu probleme 

 Prin această propunere, este 

finalizată foaia de parcurs în 

domeniul reformelor financiare 

iniţiate în 2009 



Obiective ale noului cadru pentru  

redresare şi restructurare 

5 

 Menţinerea stabilităţii financiare  şi 

minimizarea riscurilor ce ar putea să o 

afecteze 
 

 Protejarea deponenţilor, a activelor şi 

fondurilor  clienţilor, precum şi a fondurilor 

publice - minimizarea expunerii la pierderi a 

contribuabililor şi a societăţii în ansamblu 
 

 Evitarea contaminării şi menţinerea 

disciplinei de piaţă 

 Asigurarea continuităţii funcţiilor critice 
 

 

 Reducerea hazardului moral 

 Evitarea distrugerii inutile de valoare 
 

 Consolidarea pieţei interne pentru servicii 

bancare, concomitent cu menţinerea 

condiţiilor concurenţiale echitabile 
 



Sfera de aplicare a măsurilor de  

redresare şi restructurare 
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Cadrul de redresare şi restructurare 

Instituţii de credit 
Societăţi de 

investiţii 
Holdinguri 
financiare* 

Sucursale din UE 
ale unor instituţii 
din state terţe** 

Subsidiare asupra cărora este 

exercitată supravegherea pe bază 

consolidată din ţara de origine 

*Holdinguri financiare, holdinguri financiare mixte sau cu activităţi mixte, holdinguri financiare mamă 

dintr-un stat membru, holdinguri financiare mamă din UE, holdinguri financiare mixte mamă dintr-un 

stat membru, holdinguri financiare mixte mamă din UE 

**În conformitate cu prevederile specifice din directivă, având în vedere necesitatea unei restructurări 

separate din raţiuni legate de stabilitatea financiară şi protecţia deponenţilor locali 



Etape în procesul de redresare şi restructurare 
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Pregătirea şi 

prevenirea 
 

• evitarea pe cât posibil a 

intrării în criză a băncilor 

• pregătirea autorităţilor şi a 

băncilor pentru evoluţii 

negative 
 

- teste de stres 

- întărirea supravegherii 

- planuri de redresare 

- planuri de restructurare 

- competenţe sporite ale 

autorităţilor de restructurare 

 

 

Intervenţia timpurie 
 

• evitarea agravării 

problemelor cu care se 

confruntă o bancă în faza 

incipientă (când nu 

îndeplineşte sau când 

este pe punctul de a nu 

îndeplini cerinţele 

obligatorii de capital) 
 

-impunerea de măsuri de 

către autoritatea de 

supraveghere 

- administrare specială în 

cazul deteriorării 

semnificative a situaţiei 

financiare a băncii 

Restructurarea 
 

• asigurarea unui set de 

instrumente speciale în 

scopul menţinerii 

continuităţii funcţiilor 

critice şi a stabilităţii 

sistemului financiar  
 

- vânzarea parţială sau 

integrală a unor părţi din 

banca-problemă 

- transferul activităţii 

băncii-problemă către o 

bancă-punte 

-separarea activelor bune 

de cele toxice 

- anularea sau reducerea 

datoriilor băncii-problemă 

ori conversia datoriilor în 

acţiuni 

 

 



Restructurarea 

8 

 O bancă poate fi supusă restructurării atunci când se află aproape de 

intrarea în insolvenţă, în condiţiile în care: 

nu mai există perspective realiste de revenire într-o perioadă de timp 

adecvată; 

 au fost epuizate celelalte măsuri de intervenţie; 

 declanşarea procedurii insolvenţei are riscul unei stări prelungite de 

incertitudine sau instabilitate financiară. 
 

 Restructurarea trebuie să poată fi aplicată oricărei instituţii cu probleme, 

indiferent de mărimea şi complexitatea acesteia, precum şi de 

interdependenţele existente. 
 

 În cazul grupurilor transfrontaliere, se urmăreşte atingerea unui echilibru 

între restructurarea eficientă a acestora şi protejarea stabilităţii financiare 

atât în statele membre în care îşi desfăşoară activitatea, cât şi pe ansamblul 

UE, contribuind astfel la îmbunătăţirea funcţionării pieţei unice şi în perioade 

de criză. 
 

 Restructurarea reprezintă o alternativă la procedurile normale de 

insolvenţă. 



Restructurare vs. insolvenţă 
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Restructurarea 

 oferă mijloacele de soluţionare relativ 

rapidă a situaţiei unei bănci-problemă a 

cărei insolvenţă ar periclita interesul 

public general; 

 se are în vedere menţinerea 

stabilităţii financiare şi minimizarea 

expunerii contribuabililor la pierderi în 

condiţiile alocării pierderilor către 

acţionari şi creditori; 

 se asigură certitudine juridică, 

transparenţă şi predictabilitate în ceea 

ce priveşte tratamentul acţionarilor şi 

creditorilor şi, pe de altă parte, se 

conservă valoarea care ar fi fost 

distrusă prin faliment; 

 aranjamentele de finanţare respectă 

normele ajutorului de stat. 

Insolvenţa 
procedurile de insolvenţă se 

derulează, de regulă, pe o perioadă 

îndelungată de timp;  

 reglementările existente în 

domeniu nu asigură întotdeauna 

capacitatea gestionării eficiente a 

situaţiilor băncilor în dificultate 

întrucât nu iau în considerare 

necesitatea evitării perturbării 

stabilităţii financiare şi nici pe cea a 

menţinerii continuităţii serviciilor 

esenţiale sau a protejării 

deponenţilor; 

 în cazul reorganizării judiciare, 

trebuie avute în vedere 

complexitatea procedurii şi 

potenţialele efecte negative asupra 

duratei, costurilor şi rezultatelor. 

 



Autoritatea de restructurare 
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 Fiecare stat membru va putea desemna autoritatea de restructurare 

care să asigure îndeplinirea în bune condiţii şi în timp util a obiectivelor 

urmărite. 

 Autoritatea de restructurare trebuie să fie autoritate publică 

administrativă şi să dispună de întreaga expertiză, de capacitatea 

operaţională şi de resursele necesare gestionării situaţiilor specifice atât 

la nivel naţional, cât şi transfrontalier. 

 De exemplu, autorităţile de restructurare ar putea fi desemnate din 

rândul băncilor centrale, autorităţilor de supraveghere, schemelor de 

garantare a depozitelor (SGD), ministerelor de  finanţe sau ar putea fi 

autorităţi speciale.  

 În cazul în care atribuţiile din domeniul restructurării sunt alocate mai 

multor autorităţi, este necesar să fie asigurată o coordonare adecvată 

între acestea şi să fie desemnată o singură autoritate care să menţină 

legătura cu celelalte autorităţi relevante din statele membre. 

 



Cooperarea între autorităţi 
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 Prin noul cadru de redresare şi restructurare, autorităţile naţionale din UE vor 

dispune de un set armonizat de instrumente şi competenţe. 

 Sunt propuse mecanisme de cooperare coerentă şi eficientă între autorităţile 

naţionale în cazul instituţiilor/grupurilor financiare transfrontaliere. 

 Vor fi înfiinţate colegii ale autorităţilor de restructurare sub coordonarea 

autorităţii de restructurare a grupului şi cu participarea Autorităţii Bancare 

Europene (ABE). 

 ABE va facilita acţiunile comune ale autorităţilor şi va avea rol de mediator. 

 ABE va avea competenţe în ceea ce priveşte armonizarea şi consistenţa 

reglementărilor şi practicilor din statele membre, urmărind, în acelaşi timp, 

evitarea suprapunerii responsabilităţilor autorităţilor naţionale în domeniul 

supravegherii curente – garanţia acţiunilor cu luarea în considerare a intereselor  

statelor membre şi ale acţionarilor, 

evitându-se fragmentarea pieţei interne. 

 ABE urmează să elaboreze în jur de 23 

de standarde tehnice şi 5 orientări. 

 Se va ţine seama de recomandările  

Comitetului European pentru Risc Sistemic. 

 



Instrumente de restructurare 
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 Cele patru categorii de instrumente de restructurare (vânzarea activităţii 

instituţiei-problemă, înfiinţarea unei bănci-punte, separarea activelor şi 

anularea sau reducerea datoriilor instituţiei-problemă ori conversia datoriilor 

în acţiuni) pot fi aplicate în mod individual sau combinat. 

 În vederea aplicării instrumentelor menţionate, autorităţile de restructurare 

trebuie să aibă toate competenţele necesare, ca de exemplu să transfere 

acţiunile, activele, drepturile şi obligaţiile unei instituţii-problemă către o altă 

entitate, să radieze sau să anuleze acţiuni, să anuleze/să reducă datoriile 

instituţiei supuse restructurării sau să convertească datoriile în acţiuni, să 

preia controlul şi atribuţiile acţionarilor şi managerilor instituţiei-problemă, să 

impună un moratoriu temporar privind plata creanţelor, etc.  

 Se are în vedere eliminarea obstacolelor ce ar putea împiedica utilizarea 

instrumentarului de restructurare sau exercitarea responsabilităţilor 

autorităţilor de restructurare, ale căror acţiuni trebuie să fie subsumate 

interesului public privind stabilitatea financiară. 



Finanţarea măsurilor de restructurare 
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 Impactul pozitiv al adoptării cadrului propus pentru redresarea şi 

restructurarea instituţiilor cu probleme se datorează, printre altele, şi faptului 

că se urmăreşte suportarea, în primă instanţă, a costurilor salvării băncilor 

de către acţionarii şi creditorii acestora, cu minimizarea expunerii 

contribuabililor. 

 Se vor constitui fonduri de restructurare pe baza cotizaţiilor anuale ex ante 

diferenţiate în funcţie de profilul de risc al instituţiilor de credit. 

 Ţinta stabilită pe un orizont de timp de 10 ani de la intrarea în vigoare a 

directivei: 1% din depozitele acoperite (circa 80 miliarde euro în martie 

2012). 

 Fondurile ex ante pot fi suplimentate prin cotizaţii ex post şi, în caz de 

necesitate, prin împrumuturi din partea instituţiilor financiare sau a băncilor 

centrale. 

 De asemenea, este prevăzută obligativitatea acordării reciproce de 

împrumuturi între instituţiile omoloage din statele membre. 



Implicarea SGD în finanţarea  

măsurilor de restructurare 
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A. În scopul asigurării 

continuităţii accesului 

deponenţilor la fonduri, 

SGD va furniza o sumă 

echivalentă cu pierderile 

pe care le-ar fi suportat 

dacă instituţia ar fi intrat în 

insolvenţă. Celelalte 

necesităţi de finanţare ar 

urma să fie asigurate din 

fondul de restructurare. 
 

B. SGD ar putea finanţa, în 

general, măsurile de 

restructurare, existând 

posibilitatea unui fond 

comun de garantare a 

depozitelor şi de 

restructurare bancară. 

Poziţia Comitetului EFDI pentru UE (EUC) 
 

 Implicarea SGD? 

 Suportarea unui cost dublu de către 

SGD? 

Evaluarea pierderilor? 

 Cazul în care contribuţia SGD depăşeşte 

costurile finale ale restructurării? 

 Confirmarea disponibilităţii SGD de a 

participa la finanţarea măsurilor de 

restructurare şi modalitatea de realizare?  

 Relaţia SGD – autoritate de restructurare 

- ABE? 

 Transparenţa şi responsabilitatea utilizării 

fondurilor? 

 Instrumentul de reducere a 

datoriilor/conversie a datoriilor în acţiuni? 

 Obligativitatea împrumuturilor reciproce? 

 



Evoluţii recente în România 
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 Ianuarie 2012 – introducerea în legislaţie a unei multitudini de 

prevederi vizând implementarea măsurilor de stabilizare ca instrumente 

la dispoziţia autorităţii de supraveghere pentru soluţionarea situaţiilor în 

care există ameninţări la adresa stabilităţii financiare 

 

 Au fost reglementate trei mari categorii de măsuri de stabilizare: 

 transferul total sau parţial de active şi pasive ale unei instituţii de 

credit către una sau mai multe instituţii eligibile 

 implicarea FGDB în calitate de administrator delegat şi, după caz, 

acţionar la o instituţie de credit-problemă, dacă anterior s-a dispus 

măsura suspendării drepturilor de vot în privinţa acţionariatului care 

deţine controlul asupra instituţiei de credit respective 

 transferul de active şi pasive de la o instituţie de credit către o 

bancă-punte ce se constituie în acest scop 



Noile atribuţii ale FGDB pentru asigurarea 

stabilităţii financiare 
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• administrator delegat şi, după caz, acţionar la o instituţie de credit 
faţă de care a fost dispusă o măsură de stabilizare de către BNR 

• exercitarea calităţii de acţionar unic şi a atribuţiilor consiliului de 
supraveghere al unei bănci-punte 

• finanţarea măsurilor de stabilizare – fondul de restructurare bancară 

•  finanţarea transferului depozitelor garantate 

•  membru al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiară 

• administrarea unor fonduri constituite pentru scopuri legate de 
asigurarea stabilităţii financiare -  fondul special pentru 
despăgubirea persoanelor prejudiciate prin măsurile dispuse şi 
implementate în cursul administrării speciale 

• garantarea depozitelor 

• administrare specială şi interimară 

• lichidare 

2010 

2011 

2012 

1996-

2009 

FGDB aparţine categoriei schemelor-pilot pentru noile direcţii 

de dezvoltare conturate în proiectul cadrului UE privind 

gestiunea crizelor   



Participarea FGDB în cadrul Comitetului 

Naţional pentru Stabilitate Financiară 

1

7 

- Asigurarea stabilităţii 
sistemului financiar 

- Cooperarea şi promovarea 
unui schimb de informații 

permanent și eficient 

- Evaluarea, prevenirea și, 
după caz, gestionarea 

situațiilor de criză 
financiară la nivelul 

instituțiilor financiare 
individuale, al grupurilor 
financiare sau al pieței 
financiare în ansamblu 

Fondul de 
Garantare a 

Depozitelor în 
Sistemul 
Bancar 

Comisia de 
Supraveghere 
a Sistemului 

de Pensii 
Private 

Banca 
Naţională a 
României 

Ministerul 
Finanţelor 

Publice 

Comisia 
Naţională a 

Valorilor 
Mobiliare  

Comisia de 
Supraveghere 
a Asigurărilor 



Finanţarea măsurilor de stabilizare  

de către FGDB 
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Fondul de 
restructurare 

bancară 

• Fostul fond special pentru despăgubiri 
•  Destinat finanţării măsurilor de stabilizare şi despăgubirii 

persoanelor prejudiciate prin măsurile dispuse şi implementate 
în cursul administrării speciale 

 

Fondul de 
garantare a 
depozitelor 

• În cazul în care s-ar apela la resursele fondului de garantare a 
depozitelor în scopul finanţării măsurilor de stabilizare, acestea 
nu ar putea fi utilizate integral, existând un prag minim de 0,5% 
din valoarea totală a depozitelor garantate sub care nu pot 
scădea  

Împrumuturi 

• În eventualitatea în care resursele FGDB nu ar acoperi sumele 
necesare implementării măsurilor de stabilizare hotărâte de 
BNR, diferenţa ar urma să fie asigurată prin împrumuturi 
acordate FGDB de către Guvern, prin MFP, în termen de cel 
mult 5 zile lucrătoare* de la solicitare. 

*Înainte de ianuarie 2012, termenul era de 15 zile lucrătoare. 



Fonduri administrate de FGDB 
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Fonduri administrate de FGDB  

la 31 iulie 2012 

 

 

 

 

Resurse ale fondului de garantare a depozitelor:  

 contribuţii iniţiale, anuale şi speciale ale instituţiilor de credit; 

 încasări din recuperarea creanţelor FGDB; 

 împrumuturi: de la instituţii de credit, societăţi financiare, alte 

societăţi, împrumuturi obligatare şi de la Guvern; 

 alte resurse: donaţii, sponsorizări, asistenţă financiară; 

 venituri din investirea resurselor financiare disponibile; 

 alte venituri, stabilite conform legii, inclusiv cele provenite din 

activitatea de administrator special, administrator interimar sau 

lichidator al unei instituţii de credit, precum şi din calitatea de 

administrator delegat şi, după caz, de acţionar al unei instituţii de 

credit ori din vânzarea băncilor-punte potrivit legii. 

Resurse ale fondului de restructurare bancară:  

 cotizaţii anuale şi suplimentare ale instituţiilor de credit; 

 venituri din investirea sumelor acumulate la fondul de 

restructurare bancară; 

 împrumuturi: de la instituţii de credit, societăţi financiare, alte 

societăţi, precum şi împrumuturi obligatare; 

încasări din recuperarea creanţelor FGDB aferente utilizării 

resurselor fondului de restructurare bancară. 

  
 Fond de restructurare bancară   

  

  
  

  
Fond garantare depozite 



Etape viitoare 
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Termen propus pentru transpunerea în legislaţiile statelor membre a noii directive 

privind stabilirea unui cadru pentru redresare şi restructurare: 31 decembrie 2014 

Cadrul de 
redresare şi 

restructurare 

Directiva 
privind 

cerinţele de 
capital 

       
Directiva 

   privind 
SGD 

Uniunea bancară 

O singură 
SGD pentru 
toate băncile 

din UE 

O singură 
autoritate de 

restructurare şi un 
fond comun, cel 

puţin pentru 
băncile de 
importanţă 
sistemică şi 
pentru cele 

transfrontaliere 

O singură 
autoritate de 
supraveghere 

Un cadru unic de 
reglementare 

pentru 
supravegherea 
prudenţială a 

băncilor 

Legătura dintre cadrul de redresare  

şi restructurare şi alte directive 

Pilonii proiectatei uniuni bancare 



 

 

Date de contact 

 

Adresa: Str. Negru Vodă nr. 3, 

               corp A3, etaj 2, 

               030774 Bucureşti 
 

Telefon: 021.326.6020 
 

Fax: 0314.232.800 
 

Website: www.fgdb.ro 
 

E-mail: office@fgdb.ro 


