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 La sfârşitul trimestrului II 2011, valoarea totală a 

depozitelor la instituţiile de credit participante la Fond era de 

272,4 miliarde lei, în sfera de garantare a Fondului intrând 49,2% 

din această sumă. 

 
 

 

 
 

 
 

depozitelor la instituţiile de credit participante la Fond, atât pe 
ansamblu, cât şi pe componente, fiind egal cu creşterea totală în 
valoare absolută înregistrată pe ansamblul instituţiilor de credit 
participante la Fond. 

În acelaşi timp, valoarea totală a depozitelor la 
sucursalele din România ale băncilor străine a stagnat în cel    
de-al doilea trimestru al anului 2011 ca urmare a evoluţiilor în 
sensuri opuse cu aceeaşi amplitudine consemnate de valoarea 
depozitelor persoanelor fizice şi cea a depozitelor persoanelor 
juridice. 

Pe categorii de deponenţi, trimestrul II 2011 a fost 
caracterizat de o creştere a valorii depozitelor populaţiei atât la 
instituţiile de credit participante la Fond, cât şi la sucursalele 
băncilor străine din România, în timp ce depozitele persoanelor 
juridice au avut o dinamică pozitivă numai la instituţiile de credit 
participante la Fond. 

Valoarea depozitelor persoanelor juridice deţine cea mai 
mare pondere în valoarea totală a depozitelor din sistemul 
bancar, respectiv 63% la 30 iunie 2011, nivel neschimbat faţă de  
_________________________________ 

1 33 de instituţii de credit persoane juridice române, participante la Fond şi 9 
sucursale ale instituţiilor de credit din alte state membre, participante la schemele 
de garantare a depozitelor din ţările de origine. 

 

  

 
 

La 30 iunie 2011, valoarea totală a depozitelor la cele 
42 de instituţii de credit din România1 a fost de 292,9 miliarde 
lei, cu 9,1 miliarde lei peste nivelul înregistrat la 31 martie 2011 
(variaţie trimestrială de +3,2%). 
 Comparativ cu sfârşitul primului semestru al anului 
2010, s-a înregistrat o creştere în termeni nominali cu 2,9%, cu 
ritmuri anuale similare atât pentru depozitele persoanelor fizice 
(+3%), cât şi pentru cele ale persoanelor juridice (+2,8%). 
 În trimestrul II 2011, sporul valorii totale a depozitelor 
din sistemul bancar a fost determinat de dinamicile pozitive ale 

 
Depozitele în sistemul bancar din România 

Depozite negarantate 

Depozite garantate Suma maximă acoperită de 
Fond din totalul depozitelor 
garantate 

272,4 

134 

105,4 



          FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR IN SISTEMUL BANCAR                                                           INFO 

 2           NR. 3/ AUGUST 2011 

   

-20
-16
-12

-8
-4
0
4
8

12
16
20

miliarde lei

Total depozite

Depozite ale persoanelor fizice

Depozite ale persoanelor juridice

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

0

50

100

150

200

250

300
miliarde lei; sfârşitul perioadei

Valoarea totală a depozitelor din sistemul bancar

Indice faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior - termeni nominali (scala din
dreapta)
Indice faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior - termeni reali (scala din
dreapta)

anul anterior şi în creştere cu 0,4 puncte 
procentuale comparativ cu 31 martie 2011.  

 

Dinamica valorii totale a  

depozitelor din sistemul bancar 
 

 

 

 

 

 
 

Variaţiile trimestriale ale valorii totale a depozitelor,  

pe categorii de deponenţi 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Datorită unui indice al preţurilor de consum 
mai scăzut comparativ cu perioada primelor trei luni 
ale anului, respectiv 100,58% (iunie 2011 faţă de 
martie 2011) în comparaţie cu 102,16% (martie 
2011 faţă de decembrie 2010), precum şi dinamicii 
pozitive mai accentuate în termeni nominali, 
valoarea depozitelor pe ansamblul sistemului 
bancar a cunoscut o creştere şi în termeni reali, cu 
o variaţie trimestrială de +2,6%.  Din contră, rata 
ridicată a inflaţiei de +7,9% la nivelul anului 
(iunie/iunie) a condus la o reducere în termeni reali 
a valorii depozitelor, cu o variaţie anuală de -4,7%. 
 Din punct de vedere al monedei de 
denominare, depozitele în lei pe ansamblul 
sistemului bancar au cunoscut un avans mult mai 
rapid decât depozitele în valută, sporul acestora în 
trimestrul II 2011 fiind de patru ori mai mare decât 
cel al depozitelor în valută (+7,3 miliarde lei faţă de 
+1,8 echivalent miliarde lei). În termeni relativi, 
variaţia trimestrială a fost de +4,9% pentru 
depozitele în lei (+4,3% în termeni reali) şi de +1,3% 
pentru depozitele în valută (+0,7% în termeni reali). 

Valoarea totală a depozitelor din sistemul bancar, 

pe monede 

 
 Această evoluţie s-a produs în ciuda 
reducerii ratei medii a dobânzii la depozitele la 
termen în lei, în sold, ale societăţilor nefinanciare şi 
ale gospodăriilor populaţiei pe parcursul trimestrului 
II 2011, ceea ce reflectă faptul că pentru deponenţi 
a primat criteriul siguranţei plasamentelor şi nu cel 
al randamentului. De asemenea, rata reală a 
dobânzii a continuat să se menţină în teritoriul 
negativ.    
 

Rata inflaţiei şi rata medie a dobânzii la depozitele la 

termen în lei, în sold, ale societăţilor nefinanciare şi 

ale gospodăriilor populaţiei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contribuţia determinantă la dinamica 
depozitelor pe monede de denominare în trimestrul 
II 2011 a revenit instituţiilor de credit participante la 
Fond (spor de 6,4 miliarde lei pentru depozitele în 
lei şi de 2,7 echivalent miliarde lei pentru depozitele 
în valută), în timp ce, în cazul sucursalelor băncilor 
străine din România, majorarea valorii depozitelor în 
lei (+0,9 miliarde lei) a fost contrabalansată de 
dinamica negativă a depozitelor în valută. 
 Pe ansamblul sistemului bancar, cea mai 
mare contribuţie la majorarea depozitelor în lei 
aparţine persoanelor juridice, creşterea trimestrială 
în valoare absolută înregistrată de această 
categorie fiind de +6,1 miliarde lei faţă de +1,2 
miliarde lei pentru persoanele fizice. În cazul 
depozitelor denominate în valută, situaţia este 
diferită, avansul depozitelor persoanelor fizice fiind 
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dublu faţă de cel al persoanelor juridice (+1,2 
miliarde lei comparativ cu +0,6 miliarde lei). 
 În raport cu aceeaşi perioadă a anului 
precedent, variaţia anuală la depozitele în lei a fost 
de +7,3% (-0,6% în termeni reali), în timp ce 
valoarea depozitelor în valută s-a diminuat cu 1,7% 
(-8,9% în termeni reali).     

Evoluţiile celor două componente ale 
depozitelor pe monede de denominare au condus la 
creşterea ponderii depozitelor în lei în valoarea 
totală a depozitelor din sistemul bancar, aceasta 
ajungând la 53,5% la 30 iunie 2011 (+2,2 puncte 
procentuale faţă de acelaşi moment al anului 
precedent). 

La finele primelor şase luni ale anului 2011, 
depozitele la instituţiile de credit participante la Fond 
reprezentau 93% din valoarea totală a depozitelor 
din sistemul bancar, această pondere înregistrând o 
creştere modestă faţă de 31 martie 2011 (+0,2 
puncte procentuale). 

Variaţia trimestrială a valorii totale a 
depozitelor pe ansamblul instituţiilor de credit 
participante la Fond în trimestrul II 2011 a fost de 
+3,5% în termeni nominali (+2,9% în termeni reali),  
pe fondul dinamicilor pozitive ale tuturor 
componentelor din punct de vedere al categoriei 
deponenţilor (depozite ale persoanelor fizice şi 
juridice, garantate şi negarantate), precum şi din 
punct de vedere al monedei de denominare (lei şi 
valută). 

La fel ca în trimestrul anterior, având în 
vedere că cea mai mare pondere în valoarea totală 
a depozitelor corespunde depozitelor persoanelor 
juridice (62,9% la 30 iunie 2011), evoluţia acestora 
din urmă a constituit factorul determinant al 
dinamicii valorii totale a depozitelor la instituţiile de 
credit participante la  Fond. 

Cea mai mare contribuţie la majorarea 
valorii totale a depozitelor la instituţiile de credit 
participante la Fond aparţine depozitelor 
persoanelor juridice negarantate2, această categorie 
de deponenţi plasând sume importante la instituţiile 
de credit3. 

În raport cu 30 iunie 2010, variaţia anuală a 
depozitelor la instituţiile de credit participante la 
Fond a fost de 2% (-5,5% în termeni reali). 

Din suma de 272,4 miliarde lei 
reprezentând valoarea totală a depozitelor la 
instituţiile de credit participante la Fond la 30 iunie 
2011, în sfera de garantare intrau depozite 

                                                             
2 Lista depozitelor negarantate – anexă la Ordonanţa Guvernului 
nr. 39/1996 privind înfiinţarea şi funcţionarea Fondului de garantare 
a depozitelor în sistemul bancar, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
3 La 30 iunie 2011, valoarea medie a depozitului unei persoane 
juridice negarantate la instituţiile de credit participante la Fond era 
de circa 3,1 milioane lei. 

totalizând 134 miliarde lei (49,2% din valoarea totală 
a depozitelor). 

În trimestrul II 2011, variaţia valorii totale a 
depozitelor garantate a fost de +2,7% (+2,1% în 
termeni reali), în principal pe seama evoluţiei 
depozitelor persoanelor fizice, a căror modificare 
absolută a devansat-o pe cea a depozitelor 
persoanelor juridice (un spor al depozitelor 
garantate ale persoanelor fizice de 2,1 miliarde lei, 
faţă de 1,5 miliarde lei, sporul aferent depozitelor 
persoanelor juridice). 

În comparaţie cu acelaşi moment de timp al 
anului precedent, valoarea depozitelor garantate s-a 
mărit cu 3,8% (-3,8% în termeni reali) pe seama 
creşterii depozitelor garantate denominate în lei 
(+7,6% în termeni nominali, respectiv -0,3% în 
termeni reali), aceasta contracarând diminuarea 
depozitelor garantate denominate în valută (-2,2% 
în termeni nominali, respectiv -9,4% în termeni 
reali).  

Luând în calcul valoarea plafonului de 
garantare la 30 iunie 20114, suma acoperită de 
Fond la acea dată, în ipoteza indisponibilizării 
depozitelor la instituţiile de credit participante, 
reprezenta 78,7% din valoarea totală a depozitelor 
garantate, respectiv 105,4 miliarde lei (+2% în 
comparaţie cu 31 martie 2011). 

Faţă de 30 iunie 2010, suma acoperită 
efectiv de Fond s-a majorat cu 13,9%, în principal 
ca urmare a creşterii, din 30 decembrie 2010, a 
plafonului de garantare de la 50.000 euro la 
100.000 euro. 

Modificarea absolută a sumei efectiv 
acoperite de Fond în trimestrul II 2011 (+2,1 
miliarde lei) a fost determinată în cea mai mare 
parte de mărirea sumei acoperite pentru deponenţii 
persoane fizice (+2,0 miliarde lei), în principal a 
depozitelor acestora cu valori mai mici sau egale cu 
plafonul de garantare (spor trimestrial de 1,8 
miliarde lei). 

Din totalul sumei acoperite de Fond, 89,9% 
corespunde sumei acoperite pentru depozitele cu 
valori mai mici sau egale cu plafonul de garantare, 
restul de 10,1% revenind sumei acoperite pentru 
depozitele ce depăşesc plafonul de garantare. De 
altfel, la sfârşitul lunii iunie 2011, din numărul total al 
deponenţilor garantaţi de 15.283.926 persoane 
fizice şi juridice5, 99,8% sunt acoperiţi integral, doar 
0,2% beneficiind de o acoperire limitată la plafonul 
de garantare. 

                                                             
4 423.410 lei, echivalentul în moneda naţională la 30 iunie 2011 al 
sumei de 100.000 euro reprezentând plafonul de garantare 
aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene. 
5 Numărul total al deponenţilor se determină prin însumarea datelor 
consolidate raportate de fiecare instituţie de credit astfel încât o 
persoană care are depozite la mai multe instituţii de credit este 
luată în evidenţă de mai multe ori.
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Depozitele bancare ale populaţiei 
 

  
 Pe parcursul trimestrului II 2011, valoarea 
depozitelor populaţiei la instituţiile de credit din 
România a continuat trendul ascendent din 
perioadele anterioare, ajungând la 108,5 miliarde lei 
la 30 iunie 2011, cu o variaţie trimestrială mai rapidă 
decât în primele trei luni ale anului, respectiv +2,3% 
în termeni nominali în trimestrul II 2011 faţă de 
+0,2% în trimestrul I 2011 (în termeni reali, +1,7% în 
trimestrul II 2011 faţă de -1,9% în trimestrul I 2011). 

Comparativ cu sfârşitul celui de-al doilea 
trimestru al anului precedent, variaţia anuală a 
depozitelor populaţiei la instituţiile de credit din 
România a fost de +3% (-4,6% în termeni reali). 
 Modificarea absolută din perioada aprilie-
iunie 2011 a depozitelor populaţiei pe ansamblul 
sistemului bancar a fost de +2,4 miliarde lei, din 
care 87,5% reprezintă aportul depozitelor garantate 
ale persoanelor fizice la instituţiile de credit 
participante la Fond. 

Din punct de vedere al monedelor de 
denominare, sporul depozitelor populaţiei pe 
ansamblul sistemului bancar se datorează în egală 
măsură creşterii cu câte 1,2 miliarde lei atât a valorii 
depozitelor în moneda naţională, cât şi a celor 
denominate în valută ale populaţiei.  

 

Evoluţia valorii totale a 

depozitelor persoanelor fizice 

 
 Valoarea depozitelor în lei ale populaţiei la 
instituţiile de credit din România a urmat şi în 
trimestrul II 2011 o traiectorie crescătoare, cu o 
variaţie egală în termeni nominali cu cea din 
trimestrul precedent (+1,9%), ajungând la 65,6 
miliarde lei la 30 iunie 2011. La depozitele în valută, 
creşterea din trimestrul II 2011 a fost mai rapidă 
decât cea aferentă depozitelor în moneda naţională 
(variaţie trimestrială de +2,9% în termeni nominali), 
ceea ce a condus la recuperarea declinului 
înregistrat în primele trei luni ale anului, astfel încât 

la 30 iunie 2011 depozitele în valută ajunseseră la 
42,9 echivalent miliarde lei. 

Această evoluţie a avut loc pe fondul 
deprecierii monedei naţionale în raport cu euro6 pe 
parcursul trimestrului II al anului 2011, în condiţiile 
în care majoritatea depozitelor în valută ale 
populaţiei sunt exprimate în euro. 

Dinamicile celor două componente ale 
depozitelor populaţiei pot fi privite în corelaţie cu 
evoluţia înregistrată de rata dobânzii la depozitele 
noi la termen ale gospodăriilor populaţiei. 

 

Evoluţia valorii totale a depozitelor în lei  

ale persoanelor fizice şi a ratei dobânzii 

 
 
Rata dobânzii la depozitele noi la termen în 

lei ale gospodăriilor populaţiei a scăzut pe parcursul 
trimestrului II 2011, ajungând la 6,71% în iunie 
2011, cu 0,34 puncte procentuale sub valoarea 
aferentă lunii martie 2011. Tendinţa descrescătoare 
a fost înregistrată pentru toate tipurile de scadenţe, 
cu diminuări între 0,04 şi 0,39 puncte procentuale în 
iunie 2011 faţă de martie 2011. 

 
Evoluţia valorii totale a depozitelor în valută 

ale persoanelor fizice şi a ratei dobânzii 

 

 

                                                             
6 De la un curs de schimb de 4,1141 lei/euro la finele primelor trei 
luni ale anului 2011 s-a ajuns la un curs de schimb de 4,2341 
lei/euro la sfârşitul trimestrului II 2011. 
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La depozitele noi la termen în euro ale 
gospodăriilor populaţiei, în trimestrul II 2011 a fost 
consemnată o scădere a ratei dobânzii cu 0,15 
puncte procentuale, până la 3,18%. Cu toate 
acestea, la depozitele noi la termen în euro ale 
gospodăriilor populaţiei cu durata iniţială între 1 şi 2 
ani inclusiv, rata dobânzii s-a majorat cu 0,63 
puncte procentuale (de la 3,59% în martie 2011 la 
4,22% în iunie 2011), o creştere mai redusă 
înregistrându-se la cele cu durata iniţială peste 2 ani 
(cu 0,14 puncte procentuale, până la 3,06%). 

Diferenţele sus-menţionate între ratele 
dobânzilor la depozitele noi la termen ale 
gospodăriilor populaţiei în lei şi euro pot constitui 
una dintre explicaţiile preferinţei populaţiei pentru 
depozitele în valută, care au avut o variaţie 
trimestrială mai rapidă decât a depozitelor în lei, în 
special pe ansamblul instituţiilor de credit 
participante la Fond (variaţie trimestrială de +3,1% 
în cazul depozitelor în valută faţă de +1,5% în cazul 
depozitelor în lei).  

La nivelul sucursalelor din România ale 
băncilor străine, în trimestrul II 2011 valoarea 
depozitelor în valută ale populaţiei a stagnat, iar 
valoarea depozitelor în moneda naţională s-a 
majorat cu 0,3 miliarde lei.  

În schimb, la instituţiile de credit 
participante la Fond, modificarea absolută din 
trimestrul II 2011 a depozitelor în valută ale 
populaţiei a depăşit-o pe cea a depozitelor în lei cu 
0,3 miliarde lei (+1,2 miliarde lei sporul depozitelor 
în valută ale populaţiei faţă de +0,9 miliarde lei 
sporul aferent depozitelor în moneda naţională). 

În structura depozitelor populaţiei la 
instituţiile de credit din România au continuat să 
predomine depozitele denominate în lei, cu o 
pondere de 60,5%, deşi în scădere cu 0,2 puncte 
procentuale faţă de sfârşitul trimestrului I 2011. 

Spre deosebire de trimestrul precedent, 
exprimarea în termeni reali indică o evoluţie în 
teritoriul pozitiv, variaţia trimestrială fiind de +1,3% 
în cazul depozitelor în lei şi de +2,3% în cazul 
depozitelor în valută. 

În raport cu aceeaşi perioadă a anului 
trecut, cele două componente au sensuri opuse de 
evoluţie, depozitele în lei crescând cu 6,5% (-1,3% 
în termeni reali), iar cele în valută diminuându-se cu 
1,8% (-9% în termeni reali). Aceste dinamici au 
condus, în perioada iunie 2010-iunie 2011, la o 
majorare cu 2 puncte procentuale a ponderii 
deţinute de depozitele în lei în valoarea totală a 
depozitelor populaţiei pe ansamblul sistemului 
bancar. 

 
 

Structura pe scadenţe a depozitelor populaţiei (%)
7
 

 

 
 
Atât la depozitele în lei, cât şi la cele în 

valută, ponderea cea mai mare este deţinută de 
depozitele cu scadenţa sub 1 an, menţinându-se 
preferinţa populaţiei pentru plasamentele pe termen 
scurt. 

Având în vedere climatul economic dificil şi 
prelungirea stării de nesiguranţă a locurilor de 
muncă, prudenţa se menţine, la fel ca în trimestrele 
anterioare, printre principalii factori care au 
contribuit la creşterea economiilor populaţiei. 

De asemenea, pe fondul crizei datoriilor de 
stat, se constată o creştere a aversiunii faţă de risc 
a investitorilor, care are ca efect reorientarea 
plasamentelor acestora spre instrumente financiare 
cu risc scăzut, printre acestea regăsindu-se 
depozitele bancare. 

Potrivit datelor Băncii Naţionale a 
României, cel mai mare aport la majorarea 
depozitelor populaţiei în cursul trimestrului II 2011   
l-a avut sporul înregistrat de această categorie în 
luna iunie 2011 faţă de mai 2011, reprezentând 
circa 68% din modificarea absolută a valorii 
depozitelor populaţiei în perioada aprilie-iunie 2011. 

Această evoluţie din luna iunie 2011 s-a 
produs în condiţiile uşoarei creşteri, în luna iunie 
2011 faţă de mai 2011, a câştigului salarial mediu 
nominal brut (+0,9%), care a ajuns la 2.026 lei, în 
timp ce câştigul salarial mediu nominal net s-a 
majorat cu 1%, până la 1.472 lei, conform 
comunicatului Institutului Naţional de Statistică. Cu 
toate acestea, în comparaţie cu martie 2011, 
câştigul salarial s-a redus, una dintre explicaţii 
reprezentând-o faptul că sumele corespunzătoare 

                                                             
7 Datele au fost preluate din baza de date interactivă a Băncii 
Naţionale a României. 
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perioadei martie-aprilie 2011 au fost influenţate de 
primele de sărbători. 

 
Evoluţia indicelui câştigului salarial real  

comparativ cu cel al valorii depozitelor 

persoanelor fizice, în termeni reali 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
Indicele câştigului salarial real în luna iunie 

2011 comparativ cu luna anterioară a fost de 
101,3%. 

În activităţile din sectorul economic8 în care 
s-au înregistrat creşteri salariale, majorarea 
consemnată în iunie 2011 faţă de luna precedentă 
s-a datorat, în principal, acordării de prime 
ocazionale (inclusiv prime de vacanţă), sume din 
profitul net şi din alte fonduri (inclusiv tichete cadou) 
sau realizărilor de producţii şi încasărilor mai mari 
aferente unor contracte. În sectorul bugetar, s-au 
înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net 
faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă 
socială (ca urmare a plăţii sumelor restante în unele 
unităţi din domeniul asistenţei sociale ori a 
disponibilizării personalului cu câştiguri salariale 
mici din aceste unităţi), precum şi în administraţia 
publică (ca urmare a plăţii sumelor din alte fonduri 
în unele unităţi ori a decontărilor în avans a 
concediilor de odihnă). 

De asemenea, datele Agenţiei Naţionale 
pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), la 
sfârşitul lunii iunie 2011, reflectă faptul că rata 
şomajului la nivel naţional a continuat tendinţa 
descendentă, ajungând la 4,8%, cel mai mic nivel 
înregistrat în 2010 şi 2011. Rata şomajului de la 
finele primului semestru al anului este cu 2,7 puncte 
procentuale mai mică decât cea corespunzătoare 
aceleiaşi perioade a anului precedent, şi cu 1,1 
puncte procentuale sub cea de la 31 martie 2011. 
Numărul şomerilor înregistraţi a coborât la 435.961 
persoane la 30 iunie 2011, cu 103.705 persoane 
mai puţin faţă de 31 martie 2011. Analiza structurii 

                                                             
8 Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate 
şi asistenţă socială. 

ieşirilor din şomaj în cel de-al doilea trimestru al 
anului 2011 reflectă o pondere de 40,2% a ieşirilor 
prin încadrare în muncă, urmată de ieşirile 
determinate de suspendări şi încetări de drepturi 
băneşti sau alte situaţii (pensionări, plecări în 
străinătate, decese) (32,4%) şi de scoaterile din 
evidenţă ale celor care nu solicită menţinerea cererii 
pentru un loc de muncă (27,4%). 

Totodată, se aşteaptă ca numărul 
salariaţilor din economie să continue să urmeze şi 
în trimestrul II 2011 o traiectorie crescătoare. Dacă 
în aprilie 2011, numărul salariaţilor a crescut cu 17,7 
mii persoane faţă de sfârşitul trimestrului I 2011, în 
luna mai 2011, după intrarea în vigoare a 
modificărilor şi completărilor la Codul muncii9, au 
fost angajate 24,3 mii persoane, numărul de 
salariaţi din România majorându-se astfel la 4.155 
mii persoane. Această evoluţie a fost determinată 
atât de reluarea angajărilor de către companii, cât şi 
de aplicarea noului Cod al muncii şi, probabil, de 
încheierea unor contracte de muncă sezoniere/ pe 
perioadă determinată. 

Pe baza datelor disponibile privind sumele 
trimise de muncitorii români din străinătate în lunile 
aprilie şi mai 2011, este posibil ca în trimestrul II 
2011 să se înregistreze un nivel mai mare decât în 
primele trei luni ale anului, deşi în mai 2011 s-a 
consemnat o reducere cu 8 milioane euro faţă de 
aprilie 2011 (de la 289 milioane euro la 281 milioane 
euro). Pe ansamblul primelor cinci luni ale anului, 
valoarea cumulată a remiterilor muncitorilor români 
din străinătate a fost de 1.334 milioane euro, cu 
11% mai puţin faţă de perioada similară a anului 
trecut. În ianuarie-mai 2011, s-au înregistrat vârfuri 
în martie şi aprilie 2011 (289 milioane euro). 

Rata anuală a inflaţiei (iunie/iunie) s-a 
diminuat faţă de lunile anterioare, coborând la 
7,93% faţă de 8,41% (mai/mai), datorită reducerii 
preţurilor la mărfurile alimentare (-1,3% iunie faţă de 
mai 2011) ca urmare a bunei producţii de legume şi 
fructe şi a cererii în scădere, care au exercitat 
presiune în sensul scăderii preţurilor. În raport cu 
martie 2011, indicele preţurilor de consum a fost de 
100,58%, cu o scădere uşoară pentru grupa 
mărfurilor alimentare (99,77%) şi o majorare pentru 
categoria mărfurilor nealimentare (101,23%) şi a 
serviciilor (100,62%). 

Deşi se menţine la niveluri negative, 
indicele încrederii consumatorilor10 s-a îmbunătăţit 
în trimestrul II 2011 faţă de primul trimestru al 
anului, atât pe total, cât şi în ceea ce priveşte 
componentele sale referitoare la situaţia financiară a 

                                                             
9 Din 30 aprilie 2011. 
10 Business and Consumer Survey results, European Commission, 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs, July 2011. 
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gospodăriilor, situaţia economică generală şi 
şomajul pe perioada următoarelor 12 luni. 

De asemenea, se constată o ameliorare a 
indicatorului ce reflectă situaţia prezentă a 
economiilor (de la -54,4 în martie 2011 la -51,5 în 
iunie 2011), precum şi intenţiile privind achiziţiile 
majore în perioada următoarelor 12 luni (de la -43 în 
martie 2011 la -42,4 în iunie 2011). Aceste rezultate 
pot fi coroborate cu studiile menţionate anterior, 
realizate în România, care au indicat aceleaşi 
tendinţe. 

În trimestrul II 2011, băncile au lansat mai 
multe oferte promoţionale de atragere a depozitelor 
pentru diferite segmente de clienţi (dobânzi 
preferenţiale, plata dobânzii în avans, pachete ce 
includ şi emiterea de carduri, oferte pentru 
constituirea de conturi de economii), ceea ce ar fi 
putut să contribuie la creşterea valorii depozitelor 
persoanelor fizice. Un interes aparte pentru mai 
multe bănci l-a constituit segmentul pensionarilor, 
cărora li s-au oferit pachete de servicii pentru 
încasarea pensiei, emiterea de carduri, bonus la 
rata dobânzii şi alte facilităţi.   

De asemenea, au fost emise unele carduri 
de credit garantate cu depozite colaterale şi au fost 
acordate credite garantate cu depozite colaterale. 

Creşterea valorii depozitelor poate fi pusă 
şi în corelare şi cu dinamica pozitivă accentuată a 
tranzacţiilor derulate prin internet banking, inclusiv 
în ceea ce priveşte constituirea de depozite, 
acestea beneficiind în unele cazuri de un bonus de 
dobândă, după cum o arată informaţiile făcute 
publice de unele bănci. 

 
Evoluţia valorii totale a depozitelor şi a creditelor 

persoanelor fizice 

 
 
Similar perioadelor anterioare, şi la 30 iunie 

2011, raportul dintre valoarea totală a creditelor şi a 

depozitelor în moneda naţională ale persoanelor 
fizice se menţine subunitar, în timp ce pentru valută 
raportul dintre credite şi depozite este supraunitar, 
ceea ce semnifică necesitatea existenţei, în afara 
depozitelor, şi a unei alte surse de finanţare pentru 
creditele acordate. Pe total, însă, se menţine 
tendinţa unui raport subunitar între credite şi 
depozite (0,94 la sfârşitul lunii iunie 2011, aproape 
constant faţă de 31 martie 2011). 

O altă explicaţie a evoluţiei depozitelor 
persoanelor fizice provine din faptul că o parte a 
populaţiei economiseşte cu scopul de a efectua o 
achiziţie importantă (locuinţă, automobil, mobilă, 
electrocasnice/ electronice), de a-şi reamenaja 
locuinţa sau de a-şi petrece vacanţa11. 

În cazul celor două bănci de economisire şi 
creditare în domeniul locativ din România, în luna 
mai 2011 Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului a efectuat plata unei părţi din primele de 
stat pentru sumele economisite anul trecut. Acestea 
au însumat circa 8,9 milioane de lei, din care 1,7 
milioane lei au revenit clienţilor Raiffeisen Banca 
pentru Locuinţe şi 7,2 milioane lei clienţilor BCR 
Banca pentru Locuinţe. 

În raport cu valoarea totală a depozitelor 
persoanelor fizice din sistemul bancar, valoarea 
totală a depozitelor persoanelor fizice la instituţiile 
de credit participante la Fond reprezenta, la 30 iunie 
2011, 93,3%, pondere similară celei înregistrate în 
perioadele anterioare. 

La sfârşitul celui de-al doilea trimestru al 
anului 2011, valoarea depozitelor populaţiei pe 
ansamblul instituţiilor de credit participante la Fond 
a ajuns să totalizeze 101,2 miliarde lei, din care 
99,8% reprezenta valoarea depozitelor garantate, 
respectiv 101 miliarde lei.  

Diferenţa de 0,2 miliarde lei reprezintă 
valoarea depozitelor negarantate ale populaţiei la 

                                                             
11 Un studiu efectuat în aprilie 2011 de firma de cercetare 360insights pentru 
Mediafax relevă o creştere faţă de anul trecut a ponderii celor care plănuiesc 
achiziţii importante în acest an. Eşantionul a fost format din 800 de persoane 
din mediul urban, cu vârste cuprinse între 16 şi 64 de ani, fiind reprezentativ la 
nivel urban în termeni de regiune, grad de urbanizare, vârstă şi sex. Potrivit 
acestui studiu, mai mult de 7 din 10 români din mediul urban şi-au exprimat 
intenţia de a merge în vacanţă în acest an. De asemenea, 29% dintre românii 
din mediul urban au declarat că în acest an intenţionează să cumpere mobilă 
sau electrocasnice/ electronice, 19% au în plan un automobil nou, iar 18% 
achiziţia unei locuinţe.  
        Pe de altă parte, un studiu IRSOP comandat de BCR Banca pentru 
Locuinţe a evidenţiat că majoritatea celor din mediul rural (71%) intenţionează 
să economisească la fel în cursul următoarelor 12 luni, iar pe termen mediu, 
peste 1 milion de români din mediul rural sunt interesaţi de produsele de 
economisire-creditare. În acelaşi timp, circa 80% dintre românii care locuiesc 
în mediul rural au planuri de îmbunătăţire a locuinţei pentru următorii cinci ani 
(renovări, reparaţii majore, dotări noi pentru gospodărie). Un alt rezultat 
semnificativ al studiului a relevat faptul că aproximativ 70% dintre românii din 
mediul rural cu vârste între 20 şi 65 de ani sunt interesaţi de un produs de 
economisire-creditare pentru copii, în special cu scopul strângerii unui fond de 
economii (67%). Studiul a fost realizat pe un eşantion de 214 gospodării, 
reprezentativ pentru populaţia între 20-65 ani din mediul rural. 
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30 iunie 2011, aproape în stagnare comparativ cu 
sfârşitul primului trimestru al anului12.  

Valoarea depozitelor garantate ale 
persoanelor fizice a cunoscut o variaţie trimestrială 
de +2,1% faţă de sfârşitul primelor trei luni ale  
anului 2011 (+1,5% în termeni reali), de circa 10 ori 
mai rapidă decât cea înregistrată în trimestrul 
anterior. 

Pe parcursul perioadei iunie 2010-iunie 
2011, valoarea depozitelor garantate s-a majorat cu 
3% (-4,6% în termeni reali), valoare scăzută 
comparativ cu anii precedenţi, când variaţiile anuale 
au fost mult superioare. 

 
Evoluţia depozitelor populaţiei la  

instituţiile de credit participante la Fond 
 

 
 
La 30 iunie 2011, valoarea totală maximă a 

compensaţiilor potenţiale aferente deponenţilor 
garantaţi persoane fizice se ridica la 90,2 miliarde 
lei (reprezentând 89,3% din valoarea depozitelor 
garantate ale persoanelor fizice), în creştere cu 2 
miliarde lei, în termeni nominali, faţă de sfârşitul 
primului trimestru al anului 2011.  

Ponderea deţinută de compensaţiile 
potenţiale maxime în valoarea totală a depozitelor 
garantate ale persoanelor fizice a fost uşor mai 
ridicată decât la sfârşitul trimestrului I 2011 (+0,1 
puncte procentuale), depăşind însă cu 6,2 puncte 
procentuale aceeaşi perioadă a anului anterior, în 
principal datorită majorării plafonului de garantare la 
sfârşitul anului 2010. 

 

 

 

 

                                                             
12 Pe parcursul trimestrului II 2011, numărul deponenţilor 
negarantaţi persoane fizice s-a mărit cu 190 persoane (de la 2.328 
persoane la 31 martie 2011 la 2.518 persoane la 30 iunie 2011), în 
timp ce modificarea absolută a depozitelor negarantate ale 
populaţiei a fost de circa +25,6 milioane lei. 

Curba de concentrare a valorii totale a depozitelor 

garantate ale persoanelor fizice la instituţiile de credit 

participante la Fond

 

În cazul valorii depozitelor garantate ale 
persoanelor fizice, coeficientul Gini-Struck este 
GS=0,3132, iar indicele Herfindahl-Hirschman are 
valoarea HH=0,1254. Ambele niveluri indică un grad 
de concentrare medie pe piaţă. 71,32% din totalul 
valorii depozitelor garantate este concentrat la cinci 
instituţii de credit participante la Fond. Pe de altă 
parte, 13,99% din totalul valorii depozitelor 
garantate este distribuit în 72,73% din numărul total 
de instituţii de credit participante la Fond. 

Dinamica depozitelor garantate ale persoanelor fizice, 

pe monede 

 
 

 

Din punct de vedere al monedelor de 
denominare, în trimestrul II 2011 se remarcă o 
creştere mai accentuată a valorii depozitelor în 
valută faţă de cele în lei, acestea înregistrând o 
variaţie trimestrială  de +3,1% (+2,5% în termeni 
reali) faţă de +1,5% (+0,9% în termeni reali) 
aferentă depozitelor în lei.  

În structură, depozitele în lei, în sumă de 
61,3 miliarde lei la 30 iunie 2011, continuă să deţină 
ponderea majoritară în valoarea totală a depozitelor 
garantate ale populaţiei (60,7%), în scădere cu 0,4 
puncte procentuale faţă de sfârşitul trimestrului 
anterior. 

Comparativ cu sfârşitul trimestrului II 2010, 
valoarea depozitelor garantate denominate în 
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moneda naţională ale populaţiei s-a mărit cu 6,1%  
(-1,7% în termeni reali), în timp ce depozitele în 
valută au avut o evoluţie inversă, înregistrând o 
descreştere cu 1,5% (-8,7% în termeni reali).  

 

Dinamica depozitelor garantate ale persoanelor fizice 

în raport cu plafonul de garantare 

  
 
 
 

Din numărul total al deponenţilor persoane 
fizice, 99,98% erau garantaţi, pondere neschimbată 
de la sfârşitul lunii septembrie 2010. Astfel, la 30 
iunie 2011, în sfera de garantare a Fondului intrau 
14.388.025 persoane fizice, potenţiali beneficiari de 
compensaţii în cazul producerii evenimentului 
indisponibilizării depozitelor la instituţiile de credit 
participante la Fond. Deponenţii excluşi de la 
garantare totalizau doar 2.518 persoane fizice, 
reprezentând, în principal, persoane aflate în relaţii 
speciale cu banca la care aveau plasate depozite13. 
 În raport cu nivelul plafonului de garantare, 
99,9% dintre deponenţii garantaţi persoane fizice 
deţineau, la sfârşitul trimestrului II 2011, depozite cu 
valori mai mici sau egale cu plafonul de garantare, 
beneficiind astfel de o acoperire integrală din partea 
Fondului. Valoarea cumulată a depozitelor acestor 
deponenţi reprezenta peste 80% din valoarea totală 
a depozitelor garantate. 

Cea mai mare contribuţie la majorarea 
depozitelor garantate ale populaţiei în trimestrul II 
2011 revine depozitelor care nu depăşesc plafonul 
de garantare (circa 86% din sporul depozitelor 
garantate ale populaţiei), acestea având o variaţie 
trimestrială de +2,2%, cu 0,4 puncte procentuale 
peste cea aferentă depozitelor de valori superioare 
plafonului de garantare.  

 

 

 

                                                             
13 În principal, administratori, directori, membri ai consiliului de 
supraveghere, auditori, acţionari semnificativi ai instituţiei de credit, 
deponenţi cu statut similar în cadrul altor societăţi din grupul 
instituţiei de credit, precum şi membrii familiilor (soţ/soţie, rude şi 
afini de gradul întâi) şi terţele persoane care acţionează în numele 
deponenţilor menţionaţi anterior. 

Evoluţia valorii medii a depozitelor garantate  

şi a compensaţiilor potenţiale maxime 

ale persoanelor fizice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

La sfârşitul celui de-al doilea trimestru al 
anului 2011, valoarea medie a unui depozit garantat 
constituit de o persoană fizică s-a ridicat la 7 mii lei, 
în creştere cu 4,5% faţă de nivelul înregistrat la 31 
martie 2011, în timp ce valoarea medie a unei 
compensaţii potenţiale a fost de circa 6,3 mii lei. 

Mărirea valorii medii a unui depozit 
garantat al unei persoane fizice s-a produs pe 
fondul creşterii valorii depozitelor garantate ale 
persoanelor fizice şi al diminuării numărului 
deponenţilor garantaţi persoane fizice.  

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 
trecut, se remarcă o creştere mai accentuată a 
valorii medii a compensaţiei potenţiale maxime a 
persoanelor fizice faţă de valoarea medie a 
depozitului garantat datorită majorării plafonului de 
garantare care a survenit în acest interval de timp.  

 
 

 

Depozitele bancare ale persoanelor juridice 
 

  
În cel de-al doilea trimestru al anului 2011, 

depozitele persoanelor juridice la instituţiile de credit 
din România au recuperat o parte din reculul 
înregistrat în primele trei luni ale anului, ajungând la   
184,4 miliarde lei, cu un spor trimestrial de 6,7 
miliarde lei (variaţie trimestrială de +3,8% în termeni 
nominali, respectiv +3,2% în termeni reali). 

Factorul determinant al acestei evoluţii l-a 
constituit dinamica depozitelor negarantate ale 
persoanelor juridice la instituţiile de credit 
participante la Fond, a căror valoare a crescut cu 
circa 5,5 miliarde lei, până la 138,2 miliarde lei la 30 
iunie 2011. 

Contrar evoluţiei depozitelor persoanelor 
juridice la instituţiile de credit participante la Fond, în 
cazul sucursalelor băncilor străine din România s-a 
consemnat un regres al acestei categorii de 
depozite (-0,3 miliarde euro). 
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Depozitele denominate în lei ale 
persoanelor juridice au avut cea mai mare 
contribuţie la creşterea valorii totale a depozitelor 
din sistemul bancar din România, cu un spor de 
circa 10 ori mai mare decât cel al depozitelor în 
valută (+6,1 miliarde lei modificarea absolută a 
depozitelor în lei ale persoanelor juridice faţă de 
+0,6 miliarde lei corespunzând depozitelor în valută 
ale persoanelor juridice). 

 

Evoluţia valorii totale a depozitelor  

persoanelor juridice  

 

 

Variaţia trimestrială a depozitelor în 
moneda naţională ale persoanelor juridice a fost de 
+7,2% (+6,6% în termeni reali), în timp ce 
depozitele în valută au avut o variaţie modestă, de 
doar +0,6% (stagnare în termeni reali).  

La nivelul anului, variaţia depozitelor 
persoanelor juridice la instituţiile de credit din 
România s-a mărit cu 2,8% (-4,8% în termeni reali) 
datorită avansului semnificativ al depozitelor în lei 
(+7,8% în termeni nominali, respectiv -0,1% în 
termeni reali), care a contracarat declinul 
depozitelor în valută ale persoanelor juridice (-1,7% 
în termeni nominali, respectiv -8,9% în termeni 
reali). 

În urma evoluţiilor menţionate ale 
depozitelor persoanelor juridice pe monede de 
denominare, depozitele în lei au ajuns la 91,1 
miliarde lei la 30 iunie 2011, cu o pondere în 
creştere în valoarea totală a depozitelor persoanelor 
juridice, de 49,4% (+1,6 puncte procentuale faţă de 
31 martie 2011), în detrimentul depozitelor în valută, 
care au urcat lent la 93,3 echivalent miliarde lei. 

Valoarea totală a depozitelor persoanelor 
juridice la instituţiile de credit participante la Fond 
reprezenta, la sfârşitul lunii iunie 2011, 92,8% din 
valoarea totală a depozitelor persoanelor juridice pe 
ansamblul sistemului bancar, în creştere cu 0,4 
puncte procentuale faţă de 31 martie 2011. 

Pe ansamblul instituţiilor de credit 
participante la Fond, valoarea depozitelor 
persoanelor juridice s-a majorat în trimestrul II 2011 
cu 4,3% (+3,7% în termeni reali), în principal pe 

seama depozitelor persoanelor juridice 
negarantate14, consemnând însă o variaţie anuală 
mai modestă (+1,5% în termeni nominali, respectiv  
-6% în termeni reali).  

Ca în cazul persoanelor fizice, având în 
vedere criza datoriilor, o serie de investitori 
persoane juridice şi-au reorientat fondurile 
disponibile către plasamente cu risc scăzut, printre 
acestea regăsindu-se depozitele bancare.   

Pentru perioada primelor şase luni ale 
anului 2011, o serie de companii mari au anunţat 
creşteri ale cifrelor de afaceri şi ale profiturilor, ceea 
ce poate constitui unul din factorii care au 
determinat majorarea depozitelor persoanelor 
juridice. Printre companiile cu creşteri ale cifrelor de 
afaceri se regăsesc atât firme exportatoare, cât şi 
unele din domeniul serviciilor. 

Pe ansamblul trimestrului II 2011, 
exporturile la valori exprimate în euro s-au menţinut 
aproape la acelaşi nivel, respectiv 11 miliarde euro. 

Pe parcursul trimestrului II 2011, fondurile 
de pensii administrate privat (Pilonul II) şi-au dublat 
plasamentele în depozite bancare (de la 228,5 
milioane lei la 31 martie 2011 la 466,80 milioane lei 
la 30 iunie 2011), în timp ce fondurile de pensii 
facultative (Pilonul III) şi-au majorat plasamentele în 
depozite cu 27,2% (de la 20,2 milioane lei la 31 
martie 2011 la 25,7 milioane lei la 30 iunie 2011).  

De asemenea, depozitele administraţiei 
publice s-au majorat în trimestrul II 2011 cu 60,4 
milioane lei.   

Pe ansamblul fondurilor de piaţă monetară, 
activele ce reprezintă creanţe din depozite şi credite 
s-au mărit în trimestrul II 2011 cu 106,1 milioane lei 
(variaţie trimestrială de +6,2%).  

De asemenea, şi în cazul celorlalte fonduri 
de investiţii, s-a consemnat o creştere trimestrială a 
creanţelor din depozite şi credite cu 158,7 milioane 
lei (+10,5%). 

Fondul Proprietatea şi-a majorat 
plasamentele în depozite bancare de la 598,1 
milioane lei la 31 martie 2011 la 672,9 milioane lei la 
30 iunie 2011 (+74,8 milioane lei). 

Faţă de martie 2011, în iunie 2011 s-a 
înregistrat o îmbunătăţire a indicilor de încredere15 
în domeniul comerţului cu amănuntul (de la -1 la 
3,3) şi al construcţiilor (de la -26,6 la -23,1), precum 
şi o ameliorare a aşteptărilor privind evoluţia cererii 
în domeniul serviciilor pentru perioada următoarelor 
trei luni. 

                                                             
14 În principal, instituţii de credit, instituţii financiare, societăţi de 
asigurări, organisme de plasament colectiv, fonduri de pensii, 
autorităţi publice centrale şi locale, companii mari, etc. 
15 Business and Consumer Survey results, European Commission, 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs, July 2011. 
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Cifra de afaceri din industrie a crescut în 
termeni nominali în luna iunie 2011 atât faţă de luna 
precedentă (+2%), cât şi comparativ cu perioada 
corespunzătoare a anului anterior (+9,8%). 

În luna iunie 2011, volumul cifrei de afaceri 
din comerţul cu autovehicule şi motociclete a 
crescut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 
0,4% (-3% ca serie ajustată în funcţie de numărul 
de zile lucrătoare şi de sezonalitate). De asemenea, 
volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piaţă 
prestate populaţiei s-a mărit faţă de luna precedentă 
ca serie brută cu 3,6% (+2,3% ca serie ajustată în 
funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de 
sezonalitate). 

În comerţul cu amănuntul (cu excepţia 
comerţului cu autovehicule şi motociclete), volumul 
cifrei de afaceri a crescut faţă de luna anterioară ca 
serie brută cu 1,1% (-1,2% ca serie ajustată în 
funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de 
sezonalitate). 

La 30 iunie 2011, numărul deponenţilor 
garantaţi persoane juridice16 la instituţiile de credit 
participante la Fond era de 895.901, cu 7.340 
persoane juridice peste numărul deponenţilor 
garantaţi de la 31 martie 2011. 

Din datele centralizate la Registrul 
Comerţului rezultă că, în trimestrul II 2011, numărul 
înmatriculărilor de noi agenţi economici, inclusiv 
persoane fizice autorizate, a fost de circa 39.300, în 
creştere cu peste 6.100 înmatriculări comparativ cu 
trimestrul I 2011. În acelaşi timp, numărul radierilor 
din trimestrul II 2011 se situează sub cel aferent 
primelor trei luni ale anului. 

Pe surse de provenienţă a capitalului, 
peste jumătate din noile înmatriculări corespund 
persoanelor fizice, acestea fiind urmate de 
societăţile cu răspundere limitată şi societăţile pe 
acţiuni. 

Pe total, capitalul social subscris la noile 
societăţi comerciale în trimestrul II 2011 a fost cu 
228,2 milioane lei mai mare faţă de trimestrul I 
2011. 

Cu toate că în raport cu numărul total al 
deponenţilor persoane juridice la instituţiile de credit 
participante la Fond, cei garantaţi reprezentau 
95,3% la 30 iunie 2011, valoarea cumulată a 
depozitelor acestora ocupa doar 19,3% în valoarea 
totală a depozitelor persoanelor juridice. 

La finele celui de-al doilea trimestru al 
anului 2011, valoarea depozitelor garantate ale 
persoanelor juridice se ridica la 33 miliarde lei, cu 
4,8% mai mare decât la sfârşitul primelor trei luni 
ale anului (+4,2% în termeni reali). În comparaţie cu 

                                                             
16 Prin intermediul situaţiei depozitelor garantate ale persoanelor 
juridice este prezentată o imagine apropiată de cea a depozitelor 
întreprinderilor mici şi mijlocii şi a altor categorii asimilate acestora, 
dat fiind faptul că acestea formează aproape în totalitate sfera 
deponenţilor garantaţi persoane juridice.  

30 iunie 2010, majorarea a fost de 6,5% (-1,3% în 
termeni reali). 

 

Evoluţia depozitelor persoanelor juridice la instituţiile 

de credit participante la Fond 

 În cazul valorii depozitelor garantate ale 
persoanelor juridice, coeficientul Gini-Struck este 
GS=0,3088, iar indicele Herfindahl-Hirschman are 
valoarea HH=0,1228. Ambele niveluri indică un grad 
de concentrare medie pe piaţă. 72,07% din totalul 
valorii depozitelor garantate este concentrat la cinci 
instituţii de credit participante la Fond. Pe de altă 
parte, 15,54% din totalul valorii depozitelor 
garantate este distribuit în 72,73% din numărul total 
de instituţii de credit participante la Fond. 

 

Curba de concentrare a valorii totale a depozitelor 

garantate ale persoanelor juridice la instituţiile de 

credit participante la Fond 

 
 
Evoluţiile înregistrate de cele două 

componente ale depozitelor garantate ale 
persoanelor juridice pe monede de denominare 
reflectă un avans mai rapid al depozitelor în lei 
(variaţie trimestrială de +5,3% în termeni nominali, 
respectiv +4,7% în termeni reali) faţă de depozitele 
în valută (variaţie trimestrială de +3,4% în termeni 
nominali, respectiv +2,8% în termeni reali). 
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În comparaţie cu 30 iunie 2010, valoarea 

depozitelor garantate denominate în lei a avut o 
creştere semnificativă, cu 11,2% (+3% în termeni 
reali), în timp ce depozitele în valută s-au comprimat 
cu 4,2% (-11,2% în termeni reali). 

Dinamica celor două componente ale 
depozitelor garantate ale persoanelor juridice a avut 
ca rezultat la 30 iunie 2011 creşterea ponderii 
depozitelor denominate în moneda naţională cu 3,1 
puncte procentuale faţă de acelaşi moment de timp 
al anului precedent, până la 72,5%. 
 Deşi rata dobânzii la depozitele noi la 
termen în lei ale societăţilor nefinanciare s-a redus 
cu 0,17 puncte procentuale faţă de martie 2011, 
persoanele juridice garantate şi-au manifestat 
preferinţa pentru depozitele în lei, a căror contribuţie 
la sporul valorii depozitelor garantate ale 
persoanelor juridice în trimestrul II 2011 a fost de 
patru ori mai mare decât cea a depozitelor în valută. 

 

Evoluţia valorii totale a depozitelor în lei  

ale persoanelor juridice garantate şi a ratei dobânzii 

 
 

 Unul dintre factorii care au influenţat atât 
majorarea depozitelor persoanelor juridice, cât şi a 
persoanelor fizice, cu precădere a celor garantate, îl 
reprezintă plăţile efectuate de Agenţia de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în trimestrul II 
2011, din fondurile europene alocate pentru 
finanţarea schemelor de sprijin pe suprafaţă, 
ajutorarea producătorilor de lapte din zonele 
defavorizate, îmbunătăţirea calităţii produselor 
agricole în sectorul de agricultură ecologică.  De 
asemenea, în iunie 2011 erau programate a fi 
demarate şi plăţile pentru zonele defavorizate şi 
agromediu. În acelaşi timp, în perioada 8 martie 
2011 – 30 iunie 2011, plăţile efectuate prin Agenţia 
de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
(APDRP) din fondurile alocate prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 au 
însumat 0,19 miliarde euro, din care 0,07 miliarde 
euro în perioada 26 mai – 30 iunie 2011. Potrivit 
informaţiilor APDRP absorbţia fondurilor europene 
acordate pentru dezvoltare rurală se încadrează 
într-un trend ascendent. 
  Pe de altă parte, în cursul trimestrului II 
2011 au fost efectuate plăţi în sumă de circa 1,6 
miliarde lei reprezentând prefinanţări şi rambursări 
în cadrul proiectelor derulate din fondurile 
structurale şi de coeziune. 
 Creşterea depozitelor firmelor ar fi putut fi 
stimulată şi de ofertele promoţionale lansate de 
unele bănci pentru produsele si serviciile destinate 
categoriei  microîntreprinderilor, întreprinderilor mici 
şi mijlocii, cu facilităţi de economisire cu rate 
atractive de dobândă. De asemenea, au fost emise 
unele carduri de credit garantate cu depozite 
colaterale şi au fost acordate credite garantate cu 
depozite colaterale. 

În trimestrul II 2011 s-a constatat o tendinţă 
de relaxare a creditării, unul dintre segmente 
constituindu-l împrumuturile pentru 
microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii 
destinate finanţării activităţii curente şi dezvoltării 
afacerilor. Astfel, este posibil ca unele firme să nu 
mai apeleze ca în perioadele trecute la sumele 
disponibile din conturi pentru a-şi finanţa activitatea 
curentă. 

În raport cu plafonul de garantare, în lunile 
aprilie – iunie 2011 s-a consemnat o uşoară 
majorare a depozitelor cu valori mai mici sau egale 
cu plafonul de garantare (variaţie trimestrială de 
+1%) şi o creştere mai accelerată a depozitelor de 
valori ce depăşesc 100.000 euro (variaţie 
trimestrială de +6,6%). 
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Valoarea cumulată a depozitelor de valori 

superioare plafonului de garantare reprezintă 68,2% 
din valoarea totală a depozitelor garantate ale 
persoanelor juridice, în creştere faţă de trimestrul 
anterior cu 1,2 puncte procentuale. 

Deşi valoarea medie a unui depozit 
garantat al unei persoane juridice la data de 30 
iunie 2011 a crescut cu 3,7% faţă de 31 martie 
2011, până la 36,8 mii lei, există diferenţe 
substanţiale între valorile medii ale depozitelor pe 
intervale de valori. Astfel, până în plafonul de 
garantare, valoarea medie a unui depozit al unei 
persoane juridice la 30 iunie 2011 era de 11,8 mii 
lei, nivel constant faţă de finele trimestrului 
precedent, în timp ce pentru depozitele ce 
depăşeau plafonul, valoarea medie era de 2.026,5 
mii lei (+10,7% faţă de 31 martie 2011). 

Această dinamică a fost determinată atât 
de evoluţia pe intervale de valori a depozitelor 
garantate ale persoanelor juridice, cât şi de 
dinamica numărului deponenţilor garantaţi persoane 
juridice. Pe segmentul persoanelor juridice 
garantate cu depozite sub plafonul de garantare s-a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

consemnat o majorare cu 7.776 deponenţi, în timp 
ce numărul celor cu depozite de peste 100.000 euro 
s-a diminuat cu 436 deponenţi. 

 

Evoluţia valorii medii a depozitelor garantate 

şi a compensaţiilor potenţiale maxime 

ale persoanelor juridice 

La data de 30 iunie 2011, valoarea totală 
maximă a compensaţiilor potenţiale aferente 
deponenţilor garantaţi persoane juridice se ridica la 
15,2 miliarde lei, reprezentând 46,1% din valoarea 
depozitelor garantate.  

În comparaţie cu sfârşitul primelor trei luni 
ale anului, valoarea totală maximă a compensaţiilor 
potenţiale aferente persoanelor juridice s-a majorat 
cu doar 0,7% ca urmare a creşterii uşoare a 
depozitelor de valori sub plafonul de garantare şi a 
contracţiei numărului deponenţilor garantaţi 
persoane juridice cu depozite peste plafonul de 
garantare. 

La sfârşitul trimestrului II 2011, valoarea 
medie a compensaţiei potenţiale maxime aferente 
unei persoane juridice era de 16,9 mii lei, cu o 
descreştere uşoară faţă de 31 martie 2011 (variaţie 
trimestrială de -0,6%). 

La sfârşitul trimestrului II 2011, 98,8% din 
numărul total al deponenţilor garantaţi persoane 
persoane juridice erau acoperiţi integral întrucât 
aveau depozite sub plafonul de garantare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Datele statistice provin, în principal, de la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, Banca Naţională a României, Institutul 
Naţional de Statistică, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
Asociaţia Administratorilor de Fonduri din România, Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale. 
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