
 

 

 
 
 

În vederea unei gestionări cât mai eficiente a efectelor potenţialelor 
şocuri asupra sistemului financiar, una dintre tendinţele actuale ale reformelor 
care au loc atât pe plan european, cât şi la nivel internaţional o constituie 
atribuirea unor obiective lărgite schemelor de garantare a depozitelor. Acestea 
vizează, în principal, implicarea schemelor de garantare a depozitelor în 
soluţionarea situaţiilor instituţiilor financiare neviabile, accentul punându-se pe 
asigurarea stabilităţii financiare. 
 Şi în România au fost luate o serie de măsuri în acest sens, ultimele 
şase luni marcând extinderea succesivă a atribuţiilor Fondului, de la 
implementarea posibilităţii utilizării resurselor sale în vederea facilitării măsurilor 
de restructurare autorizate de Banca Naţională a României cu privire la transferul 
depozitelor garantate1 până la recenta introducere în legislaţie a posibilităţii 
implicării Fondului în aplicarea măsurilor de stabilizare dispuse de Banca 
Naţională a României2 în cazul instituţiilor de credit în dificultate a căror situaţie ar 
putea să pericliteze stabilitatea financiară.  

Astfel, în prezent, pe lângă atribuţia tradiţională de garantare a 
depozitelor, Fondul poate avea o serie de alte responsabilităţi prin care contribuie 
la asigurarea stabilităţii financiare, şi anume: 

− finanţarea operaţiunilor ce implică transferul depozitelor garantate;  

− desfăşurarea activităţii de administrator special, administrator interimar ori 
lichidator al instituţiilor de credit; 

− administrarea unor fonduri constituite pentru scopuri legate de asigurarea 
stabilităţii financiare; 

− desfăşurarea activităţii de administrator delegat şi, după caz, exercitarea 
calităţii de acţionar la o instituţie de credit faţă de care a fost dispusă o 
măsură de stabilizare de către Banca Naţională a României; 

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

 

Măsuri de stabilizare 

 
Având în vedere conjunctura economico-financiară internaţională 

actuală şi perspectivele acesteia, potenţiale generatoare de riscuri pentru 
stabilitatea financiară, precum şi angajamentele asumate prin Aranjamentul stand
-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, în luna ianuarie 2012 au fost 
adoptate o serie de prevederi2 ce vizează implementarea măsurilor de stabilizare 
ca instrumente la dispoziţia autorităţii de supraveghere pentru soluţionarea 
situaţiilor în care există ameninţări la adresa stabilităţii financiare.  
—————————————— 
1 

Ordonanţa Guvernului nr. 13 din 24 august 2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare 
pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar 
2 Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 11 ianuarie 2012 pentru 
modificarea şi completarea unor acte normative din 
domeniul instituţiilor de credit 
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Au fost reglementate astfel trei mari categorii de 
măsuri de stabilizare ce vor putea fi adoptate de Banca 
Naţională a României, şi anume: 

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

− implicarea Fondului de garantare a depozitelor în 
sistemul bancar în calitate de administrator delegat 
şi, după caz, de acţionar, 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 care se constituie în acest 
scop. 

În situaţia în care se decide ca o instituţie de 
credit să fie supusă uneia din măsurile de stabilizare 
enumerate mai sus, atribuţiile de administrare şi de 
conducere ale acesteia sunt preluate de administratorul 
delegat desemnat de Banca Naţională a României. 

 
 
Finanţarea măsurilor de stabilizare 

 
În cazul adoptării uneia dintre măsurile de 

stabilizare dispuse de Banca Naţională a României, 
Fondul urmează să asigure finanţarea necesară din 
resursele fondului de restructurare bancară3, şi anume: 

− 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 instituţii, precum şi împrumuturi 
obligatare prin emisiune de titluri de valoare; 

− încasări din recuperarea creanţelor Fondului aferente 
utilizării resurselor fondului de restructurare bancară. 

În situaţia epuizării resurselor fondului de 
restructurare bancară, urmează să se recurgă la resursele 
fondului de garantare a depozitelor provenind din 
contribuţii ale instituţiilor de credit, încasări din 
recuperarea creanţelor Fondului, împrumuturi, precum şi 
alte venituri, inclusiv  cele obţinute din activitatea Fondului 
de administrator special, administrator interimar sau 
lichidator, precum şi din calitatea de administrator delegat 
şi, după caz, de acţionar al unei instituţii de credit ori din 
vânzarea băncilor-punte potrivit legii.  
 Trebuie menţionat faptul că, 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 
acestea nu pot scădea.  
—————————————— 
3 Fondul de restructurare bancară a luat naştere prin transformarea fostului 
fond special pentru despăgubiri. Acesta şi-a păstrat destinaţia iniţială, 
respectiv despăgubirea persoanelor prejudiciate prin măsurile dispuse şi 
implementate în cursul administrării speciale,  căreia i s-a adăugat noua 
utilizare posibilă, şi anume finanţarea măsurilor de stabilizare dispuse de 
Banca Naţională a României 
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În eventualitatea în care resursele Fondului nu ar 
acoperi sumele necesare implementării măsurilor de 
stabilizare hotărâte de Banca Naţională a României, 
diferenţa ar urma să fie asigurată prin împrumuturi 
acordate Fondului de către Guvern, prin Ministerul 
Finanţelor Publice, în termen de cel mult cinci zile 
lucrătoare de la solicitare. 

 
 
Transferul de active şi pasive 

 
 În cadrul operaţiunii de transfer de active şi 
pasive ale unei instituţii de credit către una sau mai multe 
instituţii eligibile, au prioritate depozitele garantate. 
 În condiţiile în care se realizează doar un 
transfer parţial al depozitelor garantate, se va avea în 
vedere minimizarea unui eventual risc ca Fondul, după 
finanţarea transferului, să rămână obligat şi pentru plata 
compensaţiei aferente depozitelor aceluiaşi deponent la 
instituţia de credit de la care s-a realizat transferul parţial. 
 Creanţele Fondului rezultate în urma finanţării 
transferului total sau parţial de active şi pasive ale unei 
instituţii de credit către una sau mai multe instituţii eligibile 
vor fi compensate din averea instituţiei de credit ce a fost 
supusă acestei măsuri de stabilizare. 
 Pe lângă utilizarea transferului de active şi 
pasive ca instrument la dispoziţia autorităţii de 
supraveghere în cadrul măsurilor de stabilizare, 
operaţiunea de vânzare de active cu asumare de pasive 
este prevăzută şi în cadrul procedurii administrării 
speciale, ca măsură de restructurare. 

Şi în acest caz, Fondul poate finanţa, inclusiv 
prin emiterea de garanţii, operaţiuni ce implică transferul 
de depozite garantate, însă cu condiţia ca suma ce ar 
urma să fie asigurată de Fond să fie mai mică decât cea a 
compensaţiilor de plătit pentru respectivele depozite. 

  
 
Implicarea Fondului ca administrator delegat şi, 

după caz, acţionar 

 
În cazul în care Banca Naţională a României a 

dispus suspendarea drepturilor de vot în privinţa 
acţionariatului care deţine controlul asupra unei instituţii 
de credit, Fondul exercită atribuţiile administratorului 
delegat şi, după caz, de acţionar al instituţiei de credit 
aflate în dificultate. 

Implicarea Fondului în calitate de acţionar se 
realizează prin majorarea capitalului social al instituţiei  de 
credit respective şi subscrierea de către acesta a noilor 
acţiuni emise. 

Nivelul participaţiei Fondului la capitalul social al 
instituţiei de credit este prevăzut în hotărârea Băncii 
Naţionale a României, împreună cu numele persoanei/ 
persoanelor aprobate să exercite atribuţiile 
administratorului delegat în numele Fondului. 

Acţiunile deţinute de Fond la instituţia de credit 
supusă măsurii de stabilizare trebuie să fie vândute în 
termen de cel mult doi ani de la data dobândirii acestora, 
prelungirea acestei perioade putându-se realiza numai 
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prin hotărâre a Băncii Naţionale a României. 
 În situaţia în care acţionariatul decide să vândă o 
participaţie calificată, Fondul îşi poate exercita opţiunea de 
vânzare a acţiunilor sale către acelaşi achizitor potenţial, în 
aceiaşi termeni, preţ şi condiţii în care se realizează 
vânzarea participaţiei calificate. 
 

 

Transferul de active şi pasive către o bancă-punte

  
Scopul înfiinţării unei bănci-punte îl reprezintă 

preluarea de active şi pasive ale unei instituţii de credit în 
dificultate a cărei situaţie ar putea reprezenta o ameninţare 
la adresa stabilităţii financiare, urmărindu-se astfel 
asigurarea prestării fără întrerupere a serviciilor bancare 
aferente activelor şi pasivelor preluate. 

Banca-punte se constituie ca societate pe acţiuni 
având ca acţionar unic Fondul, iar administrarea acesteia 
se realizează în sistem dualist. Fondul exercită 
responsabilităţile consiliului de supraveghere, fiind 
reprezentat de cel puţin trei persoane fizice. 

Sediul social al băncii-punte se stabileşte la 
aceeaşi adresă cu cel al instituţiei de credit de la care se 
efectuează transferul, iar denumirea băncii-punte se 
constituie din denumirea instituţiei de credit de la care s-a 
efectuat transferul de active şi pasive, urmată de iniţialele 
"BP - S.A."  

În vederea asigurării condiţiilor continuării prestării 
serviciilor bancare de către banca-punte, aceasta se 
subrogă, la momentul transferului, în drepturile şi obligaţiile 
ce decurg din acordurile încheiate de instituţia de credit de 
la care s-a efectuat transferul, cum ar fi: participarea la 
sistemele de plăţi, sistemele de decontare a operaţiunilor 
cu instrumente financiare şi schemele de plăţi şi 
aranjamente de plăţi, accesul la operaţiunile de piaţă 
monetară efectuate de Banca Naţională a României şi la 
facilităţile permanente acordate de aceasta, accesul în 
calitate de intermediar pe piaţa valutară interbancară, etc.  

Astfel, banca-punte preia sumele existente în 
conturile de corespondent şi în conturile deschise în cadrul 
sistemelor de plăţi pentru instituţia de credit de la care s-a 
efectuat transferul, precum şi deţinerile de instrumente 
financiare ale acesteia, atât în nume propriu, cât şi în 
numele clienţilor, evidenţiate în sistemele de depozitare şi 
decontare  a operaţiunilor cu instrumente financiare. 

De asemenea, banca-punte se subrogă în toate 
drepturile şi obligaţiile decurgând din relaţiile contractuale 
aferente activelor şi pasivelor transferate şi notifică de 
îndată aceasta deponenţilor, altor creditori şi debitorilor 
preluaţi în urma transferului.  

Instituţia de credit de la care s-a efectuat transfe- 
rul este obligată să presteze în beneficiul băncii-punte, pe 
bază de contract şi contra unui comision agreat, serviciile 
aferente activităţilor şi operaţiunilor pe care le derula 
anterior transferului şi care sunt necesare desfăşurării 
activităţii băncii-punte. 

Valabilitatea autorizaţiei instituţiei de credit de la 
care s-a efectuat transferul de active şi pasive încetează 
de drept la data transferului de active şi pasive către banca 
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punte, fiind însoţită de iniţierea procedurii de lichidare. 
În cadrul operaţiunii de transfer de active şi 

pasive către banca-punte se acordă prioritate transferului 
depozitelor garantate. 

Banca-punte se constituie şi funcţionează pe o 
durată de până la 2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestei 
perioade, prin hotărâre a Băncii Naţionale a României, în 
situaţiile în care persistă riscul unei ameninţări la adresa 
stabilităţii financiare şi/sau negocierile cu potenţialul 
achizitor al băncii-punte nu au fost finalizate.  

Banca-punte trebuie să asigure menţinerea unui 
grad de risc scăzut în desfăşurarea activităţii sale, iar 
eventuala extindere a activităţii să se facă în mod 
prudent.  

Banca-punte îşi desfăşoară activitatea cu 
respectarea prevederilor legislaţiei aplicabile instituţiilor 
de credit şi este supusă supravegherii prudenţiale a 
Băncii Naţionale a României. 

Fondul asigură finanțarea atât pentru transferul 
de active şi pasive către banca-punte, cât şi pentru 
necesarul de fonduri proprii ale acesteia, astfel încât 
desfăşurarea activităţii de către banca-punte să se facă 
cu respectarea tuturor cerinţelor de natură prudenţială.  

Vânzarea băncii-punte se hotărăşte de Banca 
Naţională a României și se face fie prin vânzare de 
acţiuni, fie prin operaţiuni de vânzare de active cu 
asumare de pasive. 
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Reproducerea integrală sau parţială a publicaţiei este 
interzisă, iar utilizarea datelor în diferite lucrări este 
permisă numai cu indicarea sursei.  
 

FGDB nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio 
părere, analiză sau interpretare exprimată de terţi pe 
baza datelor prezentate în această publicaţie. 


