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2.1 B[ncile –verig[ important[ a sistemului bancar rom`nesc
}n baza prevederilor Legii nr. 58/1998 - Legea bancar[, cu amendamentele
ulterioare, o banc[ reprezint[ o institu\ie de credit1 autorizat[ s[
efectueze, ]n principal, activitatea de colectare a fondurilor at`t de la
persoane juridice, c`t =i de la persoane fizice sub forma depozitelor sau
instrumentelor negociabile pl[tibile la cerere sau la scaden\[, precum =i
de acordare a creditelor.
|[rile membre ale Uniunii Europene utilizeaz[ conceptul de “institu\ie de
credit” pentru a defini activitatea de mai sus. Institu\ia de credit
reprezint[ o entitate a c[rei activitate const[ ]n “atragerea de depozite sau
alte fonduri rambursabile de la public =i acordarea de credite ]n contul
propriu.” 2
}n Rom`nia, nu se permite nici unei entit[\i s[ desf[=oare activitate bancar[,
f[r[ autorizarea prealabil[ a B[ncii Na\ionale a Rom`niei.
B[ncile, persoane juridice rom`ne, precum =i sucursalele b[ncilor str[ine
pot desf[=ura, ]n limita autoriza\iei acordate, urm[toarele opera\iuni3:
•

deschiderea de conturi ]n lei =i valut[;

•

atragerea de depozite la cerere, la termen;

•

]ncheierea unor acorduri de ]mprumut (acordarea de ]mprumuturi =i linii
de credit ]n lei =i valut[ pe termen scurt, mediu =i lung), opera\iuni de
factoring =i scontarea bonurilor de tezaur, inclusiv forfetare;

•

efectuarea opera\iunilor bancare ]n Rom`nia =i ]n str[in[tate;

•

emiterea =i gestionarea instrumentelor de credit =i plat[;

•

pl[\i =i decont[ri;

•

leasing financiar;
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Incluz`nd: b[nci (persoane juridice rom`ne), sucursale ale b[ncilor str[ine =i organiza\ii
cooperatiste de credit.
Directiva Parlamentului European =i Consiliul Uniunii Europene nr. 2000/12/EC din
20 martie 2000 privind accesul la activitate =i exercitarea profesiunii de c[tre institu\iile
de credit, publicat[ ]n Official Journal L 126, 26/05/2000 =i modificat[ prin Directiva
Parlamentului European =i Consiliul Uniunii Europene nr. 2000/28/CE.
Legea nr. 58/1998, Legea bancar[ publicat[ ]n Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,
nr. 121/1998.

•

transferuri de fonduri;

•

emiterea de garan\ii bancare =i asumarea angajamentelor;

•

emiterea c[r\ilor de credit =i operarea cu acestea;

•

cump[rarea =i vinderea titlurilor de valoare guvernamentale;

•

efectuarea de tranzac\ii ]n numele b[ncii =i ]n contul clientului cu:
instrumente b[ne=ti negociabile (cecuri, cambii, certificate de depozit),
valute, instrumente financiare derivate, metale pre\ioase, titluri de
valoare;

•

gestionarea portofoliului clien\ilor;

•

p[strarea ]n custodie a titlurilor de valoare =i gestionarea acestora;

•

acordarea de consultan\[ bancar[ =i financiar[;

•

prestarea unor servicii bancare electronice.

Banca Na\ional[ a Rom`niei poate retrage autoriza\ia acordat[ unei b[nci,
persoan[ juridic[ rom`n[ sau unei filiale sau sucursale a unei b[nci str[ine:
la solicitarea b[ncii sau ca m[sur[ de sanc\ionare etc.
Organizarea =i managementul b[ncilor sunt stabilite prin documentele
lor de ]nregistrare, ]n conformitate cu legisla\ia comercial[ ]n vigoare =i
]n conformitate cu legea bancar[. Limita minim[ a capitalului social =i
cea a fondurilor proprii unei b[nci a fost stabilt[ la 370 miliarde lei,
]ncep`nd cu data de 16 septembrie 20024. Normele B[ncii Na\ionale a
Rom`niei dau detalii privind capitalul minim at`t al b[ncilor autorizate de
Banca Na\ional[ a Rom`niei, c`t =i al celor care urmeaz[ a fi autorizate,
respectiv:
b[ncile autorizate de Banca Central[ p`n[ la data intr[rii ]n vigoare a
Normei nr. 6/2002 vor trebui s[ ating[ nivelul amintit al capitalului
social =i al fondurilor proprii ]n dou[ etape: a) ]ncep`nd cu data de
31 mai 2003 vor trebui s[ dispun[ de un nivel al capitalului social
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Norma B[ncii Na\ionale a Rom`niei nr. 16/2002 privind capitalul minim al b[ncilor =i
sucursalelor b[ncilor str[ine, publicat[ ]n Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 683/2002.

=i al fondurilor proprii de cel pu\in 320 miliarde lei, =i, b) ]ncep`nd cu
data de 31 mai 2004, de cel pu\in 370 miliarde lei;
b[ncile care urmeaz[ a se ]nfiin\a vor trebui s[ de\in[ ]n contul lor
p`n[ la data de 30 mai 2003 un nivel al capitalului social =i al
fondurilor proprii ]n sum[ de cel pu\in 250 miliarde lei.
Prevederile acestei norme se aplic[ =i sucursalelor b[ncilor str[ine.
}n toate documentele sale oficiale, banca trebuie s[ fie identificat[ printr-un
minim de informa\ii, cum ar fi: societatea sub numele c[reia banca este
]nregistrat[ ]n Registrul Comer\ului, capitalul s[u social, adresa sediului s[u
social, num[rul =i data ]nregistr[rii ]n Registrul Comer\ului, num[rul =i data
]nregistr[rii ]n Registrul bancar.
Fiecare banc[ trebuie s[ de\in[ un regulament propriu de func\ionare,
aprobat de c[tre organele statutare, prin care se vor stabili, cel pu\in,
urm[toarele:
•

structura organizatoric[ a b[ncii;

•

atribu\iile fiec[rui departament din banc[ =i rela\iile dintre ele;

•

atribu\iile sucursalelor b[ncii;

•

atribu\iile comitetului de risc, comitetului de administrare a activelor =i
pasivelor =i al comitetului de credit;

•

competen\ele =i responsabilit[\ile managerilor b[ncii, conducerii
executive, =efilor de sucursale ale b[ncii, precum =i altor func\ionari
care sunt angaja\i ]n opera\iuni bancare =i financiare ]n numele =i contul
b[ncii;

•

auditul intern al b[ncii.

Administratorii b[ncii sunt persoane fizice =i sunt ]n num[r de 11. Termenul
mandatului lor nu poate s[ fie mai mare de patru ani, cu posibilitatea
realegerii lor.

Fiecare banc[ este o persoan[ juridic[ rom`n[, organizat[ ca o societate
comercial[ pe ac\iuni.

Structura re\elei unei b[nci se compune din urm[toarele:
central[;
sucursale;
filiale;
agen\ii.
Sucursalele, filialele =i agen\iile sunt unit[\i opera\ionale ale b[ncii =i sunt
]ntr-o leg[tur[ direct[ cu clien\ii acesteia (persoane fizice =i persoane
juridice).
Organizarea =i conducerea unei b[nci se stabilesc prin actul constitutiv al
acesteia =i ]n concordan\[ cu legisla\ia comercial[ =i cea bancar[.
Astfel, o banc[ este condus[, ]n general, de c[tre urm[toarele organe:
o Adunarea general[ a ac\ionarilor stabile=te sarcinile generale ale
activit[\ii bancare;
o Consiliul de administra\ie include: pre=edintele, vice-pre=edin\ii =i
membrii ale=i de c[tre Adunarea general[ a ac\ionarilor;
o Un comitet numit de c[tre Consiliul de administra\ie, care efectueaz[
managementul opera\ional al b[ncii. Acest comitet aduce la
]ndeplinire toate hot[r`rile Consiliului. Comitetul se compune din
pre=edinte, vice-pre=edinte =i membri.
o Pre=edintele, vice-pre=edin\ii =i directorii departamentelor b[ncii
realizeaz[ managementul curent al b[ncii.
o Comisia auditorilor independen\i.
Centrala b[ncii coordoneaz[ activitatea sucursalelor, filialelor =i agen\iilor =i
supravegheaz[ punerea ]n aplicare a normelor, regulamentelor =i legilor
bancare.

Activitatea centralei unei b[nci este organizat[ ]n departamente, servicii =i
birouri.
Cele mai importante departamente ale unei
urm[toarele:

b[nci (vezi Anexa 1) sunt

•

Departamentul de sintez[ (Coordonare =i strategie);

•

Departamentul trezorerie;

•

Departamentul tezaur =i casierie;

•

Departamentul de metodologie =i control;

•

Departamentul opera\iuni comerciale externe;

•

Departamentul opera\iuni necomerciale externe;

•

Departamentul credite;

•

Departamentul interna\ional;

•

Departamentul pie\e de capital;

•

Departamentul investi\ii proprii;

•

Secretariatul general;

•

Departamentul servicii informatice;

•

Departamentul resurse umane;

•

Departamentul juridic;

•

Departamentul contabilitate.

Departamentele din centrala b[ncii au c`teva atribu\ii similare, atribu\ii care
rezult[ din activitatea lor de coordonare. Astfel, ]n principal, atribu\iile lor
constau ]n:
•

Elaborarea normelor metodologice pentru fiecare departament;

•

}ndrumare =i control a activit[\ii desf[=urate de unit[\ile teritoriale;

•

Efectuare de analize privind activitatea bancar[.

Departamentul Sintez[/Coordonare emite planurile de credit =i ob\ine
aprobarea Consiliului de administra\ie al b[ncii; acesta distribuie resursele
sucursalelor teritoriale etc.
Departamentul Trezorerie asigur[ resursele necesare b[ncilor =i ob\ine
credite de pe pia\a interbancar[; acest departament particip[, de asemenea,
la licita\iile organizate de Banca Na\ional[ a Rom`niei pentru ob\inerea
creditelor de refinan\are, elaborarea proiectelor de emitere a titlurilor de
valoare =i coordoneaz[ plasarea acestora.
Departamentul Casierie asigur[ =i coordonez[ toate opera\iunile cu numerar
=i alte valori. Acesta analizeaz[ ]mpreun[ cu alte departamente tendi\e ]n
domeniul circula\iei numerarului, coopereaz[ cu Banca Na\ional[ a
Rom`niei pentru stabilirea fluxului de numerar din economie etc.
Departamentele Opera\iuni comerciale externe =i Opera\iuni necomerciale
externe asigur[ prelucrarea documentelor privind exportul =i importul de
m[rfuri, precum =i prestarea serviciilor c[tre =i dinspre str[in[tate pentru
agen\i economici, institu\ii =i alte entit[\i legale, precum =i decontarea
opera\iunilor pentru persoanele fizice =i juridice (institu\ii bugetare, institu\ii
nonprofit etc.).
Departamentul Credite. Av`nd ]n vedere destina\ia, termenul de rambursare
=i beneficiarul ]mprumuturilor, Departamentul de credite particip[ la:
Stabilirea masei monetare =i a volumului creditului pe termen scurt,
mediu =i lung pentru sectorul de stat =i privat;
Analizarea cererilor de credite pentru cazurile ]n care se dep[=esc
competen\ele unit[\ilor teritoriale;
Stabilirea documenta\iei/dosarului pentru ob\inerea ]mprumutului;
Propunerea de emitere a scrisorii de garan\ie;
Analizarea evolu\iei volumului ]mprumuturilor pe termen scurt, mediu =i
lung;
Analizarea indicatorilor bancari etc.
Departamentul interna\ional stabile=te, ]n baza cadrului legal =i a hot[r`rilor
emise de consiliul de administra\ie al b[ncii, atribu\iile din domeniul
creditelor =i pl[\ilor externe, cum ar fi:

Negocierea proiectelor acordurilor de plat[ ]ncheiate cu alte \[ri;
Contactarea b[ncilor corespondente ]n leg[tur[ cu derularea acordurilor
de plat[;
Gestionarea portofoliului extern al b[ncii;
Negocierea liniilor de credit externe ale b[ncii;
Analizarea =i, dac[ este cazul, modificarea re\elei de coresponden\i
bancari.
Sucursala unei b[nci are structura organizatoric[ prezentat[ ]n Anexa 2.
B[ncile efectueaz[ numai opera\iunile stipulate ]n reglement[rile emise de
Banca Na\ional[ a Rom`niei.
B[ncile trebuie s[-=i organizeze opera\iunile ]n concordan\[ cu regulile de
pruden\[ bancar[ =i cu respectarea legii.
Capitalul social al unei b[nci trebuie v[rsat, integral =i ]n form[ b[neasc[, la
momentul subscrierii.
La constituire, aportul de capital se vars[ ]ntr-un cont, cu o dob`nd[ la
vedere sau la termen, deschis la o banc[, persoan[ juridic[ rom`n[, sau la o
sucursal[ a unei banci str[ine autorizate s[ funcţioneze pe teritoriul
Rom`niei. Contul de capital se blocheaz[ p`n[ la ]nmatricularea b[ncii ]n
registrul comer\ului.
B[ncile trebuie s[ men\in[ ]n permanen\[ un nivel minim al capitalului
social, ]n form[ b[neasc[, ]n conformitate cu reglement[rile B[ncii
Na\ionale a Rom`niei. Sucursalele b[ncilor str[ine trebuie s[ men\in[ ]n
permanen\[ un capital de dotare, la nivelul prev[zut prin reglement[rile
B[ncii Na\ionale a Rom`niei, pentru capitalul social minim al b[ncilor,
persoane juridice rom`ne.
B[ncile pot s[-=i majoreze capitalul social, pe l`ng[ subscrierea de noi
aporturi ]n form[ b[neasc[, potrivit legisla\iei ]n vigoare, =i prin utilizarea
urm[toarelor surse:
primele de emisiune sau de aport =i alte prime legate de capital,
integral ]ncasate, r[mase dup[ plat[ =i acoperirea cheltuielilor

neamortizate efectuate cu astfel de opera\iuni, precum =i rezervele
constituite pe seama unor astfel de prime;
dividendele din profitul net cuvenit ac\ionarilor dup[ plata
impozitului pe dividende potrivit legii;
rezervele din influen\ele de curs valutar aferente aprecierii
disponibilit[\ilor ]n valut[ reprezent`nd capital social ]n valut[;
rezervele constituite din profitul net, existente ]n sold potrivit
ultimului bilan\ contabil.
B[ncile repartizeaz[, ]n baza legii, 20% din profitul brut pentru constituirea
unui fond de rezerv[, p`n[ c`nd fondul astfel constituit egaleaz[ capitalul
social, apoi, maximum 10%, p`n[ ]n momentul ]n care fondul a ajuns de
dou[ ori mai mare dec`t capitalul social. Dup[ atingerea acestui nivel,
alocarea de sume pentru fondul de rezerv[ se face din profitul net.
B[ncile repartizeaz[ din profitul brut, ]n baza legii, sumele destinate
constituirii rezervei generale pentru riscul de credit, ]n limita a 2% din
soldul creditelor acordate.
B[ncile, persoane juridice rom`ne, =i sucursalele b[ncilor str[ine pot
desf[=ura, ]n limita autoriza\iei acordate, urm[toarele activit[\i:
acceptarea de depozite;
contractarea de credite, opera\iunile de factoring =i scontarea
efectelor de comer\, inclusiv forfetare;
emiterea =i gestiunea instrumentelor de plat[ şi de credit;
pl[\i =i decont[ri;
leasing financiar;
transferuri de fonduri;
emiterea de garan\ii =i asumarea de angajamente;
tranzac\ii ]n cont propriu sau ]n contul clien\ilor cu:
◙ instrumente monetare negociabile (cecuri, cambii, certificate
de depozit);
◙ valut[;
◙ instrumente financiare derivate;
◙ metale pre\ioase, obiecte confec\ionate din acestea, pietre
pre\ioase;
◙ valori mobiliare;
intermedierea ]n plasamentul de valori mobiliare =i oferirea de
servicii legate de acesta;
administrarea de portofolii ale clien\ilor, ]n numele =i pe riscul
acestora;
custodia =i administrarea de valori mobiliare;

depozitar pentru organismele de plasament colectiv de valori
mobiliare;
]nchirierea de casete de siguran\[;
consult[n\[ financiar-bancar[;
opera\iuni de mandat.
B[ncile pot desf[=ura activit[\ile prev[zute de legisla\ia privind valorile
mobiliare =i bursele de valori prin societ[\i distincte, specifice pie\ei de
capital, care vor func\iona sub reglementarea =i supravegherea Comisiei
Na\ionale a Valorilor Mobiliare, cu excep\ia activit[\ilor care, potrivit
acestei legisla\ii, pot fi desf[=urate ]n mod direct de c[tre b[nci.
Opera\iunile de leasing financiar vor fi desf[=urate de c[tre b[nci, prin
societ[\i distincte, constituite în acest scop.
B[ncile trebuie s[ \in[ permanent eviden\a contabil[, ]n concordan\[ cu
prevederile legii contabilit[\ii =i ale reglement[rilor specifice date ]n
aplicarea acesteia, =i s[ ]ntocmeasc[ situa\ii financiare adecvate, pentru a
reflecta ]n mod corespunz[tor opera\iunile =i condi\ia lor financiar[.
Eviden\a contabil[ =i situa\iile financiare ale unei b[nci trebuie s[ reflecteze,
de asemenea, opera\iunile =i situa\ia financiar[ a filialelor, sucursalelor =i a
celorlalte sedii secundare, pe baz[ individual[ =i, dup[ caz, pe baz[
consolidat[.
B[ncile nu pot desf[=ura următoarele opera\iuni:
o angajarea ]n tranzac\ii cu bunuri mobile =i imobile. Se excepteaz[
tranzac\iile cu astfel de bunuri necesare desf[=ur[rii activit[\ii =i
pentru folosin\a salaria\ilor, precum =i tranzac\iile cu bunuri mobile
=i imobile dob`ndite ca urmare a execut[rii crean\elor b[ncii.
Bunurile mobile =i imobile, dob`ndite ca urmare a execut[rii silite a
crean\elor, altele dec`t cele necesare desf[=ur[rii activi[\ii =i pentru
folosin\a salaria\ilor, se v`nd de c[tre banc[ ]n termen de un an de la data
dob`ndirii lor. Pentru bunurile imobile, termenul poate fi prelungit cu
aprobarea B[ncii Na\ionale a Rom`niei;
o achizi\ionarea propriilor ac\iuni sau gajarea lor ]n contul datoriilor
b[ncii. Se excepteaz[ r[scump[rarea ac\iunilor proprii ]n vederea
reducerii capitalului social, care face obiectul unei aprob[ri
prealabile a B[ncii Na\ionale a Rom`niei;
o acordarea de ]mprumuturi sau furnizarea altor servicii clien\ilor,
condi\ionat[ de v`nzarea sau cump[rarea ac\iunilor b[ncii;
o acordarea de credite garantate cu ac\iunile emise de banc[;

o primirea de depozite, titluri sau alte valori, c`nd banca se afl[ ]n
]ncetare de pl[\i;
o angajarea ]n acceptarea de depozite, dac[ majoritatea depozitelor
provine de la angaja\ii b[ncii. Se excepteaz[ opera\iunile fondurilor
de plasament =i alte opera\iuni financiare bazate pe principiul
mutualit[\ii.
*
*

*

Alte institu\ii care colaboreaz[ cu sistemul bancar rom`nesc sunt:
Fondul de Garantare a Depozitelor ]n Sistemul Bancar. Acesta asigur[
plata depozitelor de\inute de persoane fizice la b[nci ]n cazul ]n care b[ncile
respective intr[ ]n stare de faliment. Depozitele sunt pl[tite ]n cadrul unui
plafon care se indexeaz[, periodic, ]n func\ie de rata infla\iei publicat[ de
Institutul Na\ional de Statistic[ =i Studii Economice.
Agen\ia de Recuperare a Activelor Bancare. Aceast[ institu\ie a fost
]nfiin\at[ ]n anul 1999 =i este specializat[ ]n preluarea ]mprumuturilor
neperformante =i a elementelor din afara bilan\ului contabil din
majoritatea b[ncilor cu capital de stat, ]n scopul recuper[rii acestora de la
debitori.

2.2 Bilan\ul contabil al unei b[nci, persoan[ juridic[ rom`n[
O banc[, ]n Rom`nia, ]=i realizeaz[ managementul afacerilor ]n
conformitate cu reglement[rile b[ncii centrale privind clasificarea creditelor,
constituirea provizioanelor, indicatorii de solvabilitate, rezervele minime
obligatorii =i pozi\ia valutar[.
Activul unei b[nci (vezi Anexa 3) se compune, ]n principal, din: numerar,
conturi ]n lei =i valut[ la b[nci, plasamente la alte institu\ii, ]mprumuturi
acordate clien\ilor (persoane fizice, institu\ii publice =i ]ntreprinderi
particulare), desf[=urate dup[ scaden\e =i uneori =i destina\ie etc.

Pasivele unei bănci se compun, ]n principal, din resursele atrase de la
clien\i: depozite (la vedere =i la termen) pentru persoane fizice, institu\ii
publice =i ]ntreprinderi private, alte fonduri ]mprumutate, precum şi capital
social, rezerve etc.
Capitalul social al b[ncii reprezint[ o surs[ proprie
deosebire de celelalte elemente de pasiv (depozitele
]mprumutate) care reprezint[ o surs[ atras[. Capitalul
]ndepline=te c`teva func\ii vitale ]n asigurarea bunei
viabilit[\ii pe termen lung a b[ncii, din care amintim:

a acesteia, spre
=i alte fonduri
social al b[ncii
func\ion[ri =i a

capitalul este un amortizor ]mpotriva riscului de faliment prin
absorb\ia pierderilor nea=teptate =i pentru care nu s-au constituit
provizioane;
capitalul creeaz[ b[ncii cadrul func\ional prin furnizarea fondurilor
necesare pentru autorizare, organizare =i ]nzestrare opera\ionl[.
Astfel, nu se poate deschide o banc[, f[r[ ca aceasta s[ dispun[ de
un capital minim, necesar pentru acoperirea valorii imobilelor,
echipamentului, mobilierului =i a tuturor celorlalte condi\ii necesare
bunei func\ion[ri a b[ncii, cheltuieli ce trebuie f[cute ]nainte ca
banca s[-=i ]nceap[ efectiv activitatea.
}n ultimii ani, pe plan interna\ional, structura bilan\ului bancar a suferit
transform[ri fundamentale. Astfel, unele tipuri de resurse sunt ]n puternic
regres, datorit[ remuner[rii nesatisf[c[toare. }n acest caz, banca este
obligat[, fie s[-=i contracteze activul, fie s[ capteze alte categorii de resurse,
prin intermediul instrumentelor financiare noi, rezultate din procesul de
inovare sau inginerie financiar[. Sc[derea ponderii depozitelor la vedere, ]n
cazul b[ncilor franceze, este suficient de ilustrativ[: de la 45% ]n anul 1986,
la numai 27% ]n anul 1992. Cre=terea corelat[ a ponderii certificatelor de
depozit de la 4,2%, la 36% ilustreaz[ pe deplin aceast[ tendin\[.
Varietatea titlurilor negociabile, pe termen scurt sau lung, de\ine o pondere
cresc`nd[ ]n cadrul bilan\urilor bancare. Gestiunea bancară se simplific[,
at`t ]n ceea ce prive=te dimensiunea total[, dar =i riscurile de dob`nd[ =i
lichiditate, asociate diferen\elor ]ntre structurile la termen, corespunzătoare
activului =i pasivului. }ntruc`t dob`nzile acestor titluri sunt, ]n cea mai mare

parte, determinat[ de pia\[, ]n condi\ii de concuren\[, b[ncile pierd puterea
de monopol de\inut[ anterior. Astfel, o parte din marja lor de dob`nd[,
rezultat[ din activit[\ile de intermediere este erodat[. Acest fapt determin[
reducerea unei p[r\i cresc`nde a profitului net bancar provenit din
comisionul asupra diferitelor servicii.
Contul de profit =i pierdere al unei b[nci (vezi Anexa 4) include dou[ mari
componente: veniturile =i cheltuielile.
Veniturile includ: venituri din dob`nzi la ]mprumuturi, dob`nzi la
depozitele purt[toare de dob`nzi, dob`nzi la titlurile de valoare
tranzac\ionate, dividende etc.
Cheltuielile includ: dob`nzi pl[tite pentru depozitele la vedere =i la termen,
salarii, asigurare social[, cheltuieli efectuate cu opera\iuni bancare, reclam[
comercial[ etc.
2.3 Structura sistemului bancar pe plan interna\ional
Sistemul bancar interna\ional este compus din foarte multe b[nci, dar dintre
acestea numai c`teva sute au o participare interna\ional[ semnificativ[.
Din studiile efectuate p`n[ ]n prezent, cu privire la centrul financiar Londra,
s-a constatat c[, gradul de concentrare a activit[\ii bancare este tot mai
ridicat: de la 50 de mari b[nci din City – dintr-un total de 500 b[nci –
controlau peste 66% din totalul angajamentelor bancare interna\ionale ]n
anul 1985, fa\[ de 72% ]n urm[ cu 10 ani.
Aceste b[nci pot fi clasificate ]n mai multe familii, ]n func\ie de
competen\ele de\inute ]n \[rile de origine, =i anume:
B[ncile de depozit. Principala func\ie a acestor b[nci const[ ]n
atragerea unor resurse pe termen scurt – depozitele persoanelor
fizice =i ale persoanelor juridice – şi acordarea acestora sub forma
unor credite pe termen mediu =i lung. Acest tip de b[nci este foarte
r[sp`ndit ]n unele \[ri, cum ar fi: SUA, Japonia, Fran\a, Marea
Britanie.
B[ncile comerciale au ac\ionat, de la ]nceput, pe pie\ele de
eurodevize, ]n vederea g[sirii unor modalit[\i de atenuare a
constr`ngerilor legate de expansiunea lor geografic[.

B[ncile regionale =i-au f[cut apari\ia ]n marile centre financiare
americane: New York, Chicago, sau marile ora=e din California.
Ceva mai t`rziu, s-au lansat pe arena interna\ional[, cele
12 City Banks japoneze, b[nci a c[ror putere interna\ional[ a atins
cele mai ]nalte culmi la sf`r=itul deceniului trecut.
B[ncile de clearing =i fostele b[nci coloniale britanice au de\inut, la
r`ndul lor, o pozi\ie activ[ pe pie\ele eurodevizelor, continu`nd s[
profite de pe urma re\elei interna\ionale vaste sau poten\ialului pie\ei
londoneze, precum =i experien\ei acumulate.
B[ncile universale. Spre deosebire de b[ncile de depozit, b[ncile
universale ]=i au originea ]n Germania, Elve\ia =i Austria. Activitatea
acestor b[nci nu se limiteaz[ numai la intermedierea depozit]mprumut const`nd, ]n acela=i timp, ]n opera\iuni de interven\ie
direct[ pe pie\ele financiare at`t ]n cadrul emisiunilor propriu-zise,
c`t =i ]n fazele de negociere. B[ncile de afaceri, de=i nu pot fi
considerate b[nci universale, se apropie de acestea, mai ales ]n
privin\a activit[\ilor interna\ionale. B[ncile elve\iene de\in un rol
specific pe pie\ele financiare interna\ionale, investind capitaluri
gestionate ]n cadrul fondurilor fiduciare.
Casele de economii =i institu\iile specializate. }n decursul timpului,
comunitatea bancar[ a fost ]nregistrat[ prin c`teva case de economii
de talie, ce rivalizeaz[ cu marile b[nci. Centralele regionale ale
caselor de economii germane (Landesbank - Girozentrale), casele de
economii belgiene =i italiene sunt cele mai reprezentative. Tot aici,
pot fi amintite =i casele de credit agricol (CNCA ]n Fran\a sau
Rabobank ]n Olanda), precum =i b[ncile populare.
}n Rom`nia, Banca Na\ional[ a Rom`niei a autorizat =i supravegheaz[
numai b[nci de tipul b[ncilor universale, neexit`nd b[nci specializate.
Totu=i, este de remarcat, ]n contextul diversific[rii tipologiei institu\ionale
]n cadrul sistemului bancar, p[trunderea pe pia\a financiar[ a primei b[nci
specializate ]n microcreditare, Banca de Microfinan\are – MIRO Bank SA,
autorizat[ ]n cursul anului 2002, precum =i definitivarea ]n cursul aceluia=i
an a procesului de autorizare a primei re\ele cooperatiste de credit –
Creditcoop.
}n contextul ader[rii Rom`niei la Uniunea European[ =i pentru ]ndeplinirea
angajamentelor ce necesit[ armonizarea legisla\iei na\ionale cu cea
comunitar[, repectiv cu Directivele comunitare nr. 12/2000 cu privire la

constituirea =i desf[=urarea activit[\ii de c[tre institu\iile de credit,
nr. 28/2000 de amendare a Directivei nr. 12/2000 =i nr. 46/2000 cu privire
la constituirea, desf[=urarea activit[\ii =i supravegherea pruden\ial[
a activit[\ii institu\iilor emitente de moned[ electronic[, Banca Na\ional[
a Rom`niei urmeaz[ s[ extind[, prin lege, sfera no\iunii de institu\ie de
credit prin includerea ]n categoria acestora =i a:
institu\iilor emitente de moned[ electronic[;
caselor de economii pentru domeniul locativ.
Organizarea =i func\ionarea institu\iilor de credit care se constituie ca
organiza\ii cooperatiste =i case de economii pentru domeniul locativ au fost
reglementate prin legi speciale cum ar fi: Ordonan\a de urgen\[ nr. 97/2000
privind organiza\iile cooperatiste de credit, cu modific[rile =i complet[rile
ulterioare =i Legea nr. 541/2002 privind economisirea =i creditarea în sistem
colectiv pentru domeniul locativ.
Prin adoptarea Legii nr. 541/2002 s-a creat cadrul legal necesar func\ion[rii
unui tip distinct de institu\ii de credit care r[spunde nevoii de finan\are pe
termen lung ]n domeniul locativ.
2.4 Falimentul bancar ]n Rom`nia
Legisla\ia care reglementeaz[, ]n Rom`nia, procedura falimentului b[ncilor,
conform Directivei Uniunii Europene ]n domeniu, se compune din:
- Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganiz[rii judiciare =i a
falimentului5, modificat[ =i completat[ prin Ordonan\a Guvernului
nr. 38/20026;
- Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului b[ncilor7, cu
modific[rile ulterioare, respectiv:
Ordonan\a de Urgen\[ a Guvernului nr. 186/19998 pentru
modificarea =i completarea Legii nr. 83/1998 privind falimentul
b[ncilor;
Ordonan\a de Urgen\[ a Guvernului nr. 138/20019 pentru
modificarea =i completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura
falimentului b[ncilor.
5

republicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 608/13 decembrie 1999
publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 95/2 februarie 2002
7
publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 159/22 aprilie 1998
8
publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 567/19 noiembrie 1999
6

Prin emiterea Ordonan\ei de Urgen\[ a Guvernului nr. 138/2001 pentru
modificarea =i completarea Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului
b[ncilor s-au realizat urm[toarele:
a) l[rgirea sferei de aplicabilitate a legii, ]n sensul introducerii
unor noi institu\ii de credit reglementate legal, respectiv organiza\iile
cooperatiste de credit, ]n conformitate cu art. 242 din Ordonan\a de Urgen\[
a Guvernului nr. 97/2000 privind organiza\iile cooperatiste de credit, cu
modific[rile =i complet[rile ulterioare;
b) reformularea situa\iei ]n care o institu\ie de credit se afl[ ]n
stare de faliment, prin cre=terea exigen\elor privitor la onorarea crean\elor
creditorilor (]n acest sens a fost redus termenul de 30 de zile la 7 zile
bancare lucr[toare);
c) includerea prevederilor referitoare la revocarea drepturilor
tuturor structurilor de conducere =i control intern pe perioada lichid[rii
pentru evitarea imixtiunilor conducerii =i ac\ionarilor b[ncii ]n procesul
lichid[rii;
d) desemnarea Fondului de Garantare a Depozitelor ]n Sistemul
Bancar, de regul[, ]n calitatea de lichidator;
f) ]ntărirea rolului B[ncii Na\ionale a Rom`niei ca autoritate de
supraveghere a sistemului bancar din Rom`nia;
g) stabilirea ordinii ]n care se vor efectua pl[\ile ]n lei ale
crean\elor creditorilor asupra institu\iei de credit ]n faliment.
}n stabilirea solu\iilor de rezolvare a falimentului, trebuie s[ se aibe ]n
vedere urm[toarele:
- cre=terea ]ncrederii publicului ]n b[nci =i ]n stabilitatea sistemului
bancar;
- asigurarea unui tratament impar\ial pentru to\i creditorii;
- asigurarea disciplinei de pia\[.
Cele mai utilizate metode de solu\ionare a falimentului sunt:

9

publicat[ ]n Monitorul Oficial al Rom`niei, Partea I, nr. 671/24 octombrie 2001

Metoda restituirii depozitelor. }n cadrul acestei metode, lichidatorul (fondul
de garantare) trece la lichidarea activelor =i restituie depozitele ]n limitele
de asigurare, apoi, ]=i recupereaz[ cheltuielile, iar sumele r[mase se ]mpart,
]n mod propor\ional, creditorilor neasigura\i.
Metoda cump[r[rii =i asum[rii. }n condi\iile acestei metode, asiguratorul, ]n
calitate de lichidator, contracteaz[ cu o banc[ s[n[toas[ cump[rarea
activelor b[ncii falite, precum =i preluarea responsabilit[\ii asupra tuturor
pasivelor.
}n Rom`nia, plata crean\elor creditorilor se efectueaz[, potrivit prevederilor
planului de lichidare, ]n ordinea prev[zut[ de lege =i anume:
1. taxele, timbrele =i orice alte cheltuieli aferente procedurii
falimentului, inclusiv cheltuielile necesare pentru conservarea
=i administrarea bunurilor din averea institu\iei de credit ]n faliment,
precum =i plata remuner[rii lichidatorului;
2. crean\e reprezent`nd creditele (inclusiv dob`nzi =i cheltuieli)
acordate institu\iei de credit ]n faliment ]n cursul procedurii
falimentului la cererea lichidatorului =i cu aprobarea judec[torului
sindic;
3. crean\ele izvor`te din contracte de munc[, pe cel mult 6 luni
anterioare ]nceperii procedurii falimentului;
4. crean\ele statului provenite din impozite, taxe, amenzi =i din alte
sume ce reprezint[ venituri publice, potrivit Legii nr. 72/1996
privind finan\ele publice, cu modific[rile ulterioare, crean\ele
Fondului de garantare a depozitelor ]n sistemul bancar, ca subrogat
]n drepturile deponen\ilor =i ca urmare a pl[\ilor pentru depozitele
garantate, precum =i crean\ele B[ncii Na\ionale a Rom`niei
decurg`nd din credite acordate de aceasta institu\iei de credit ]n
faliment;
5. crean\ele garantate cu garan\ii reale asupra bunurilor;
6. crean\ele deponen\ilor garanta\i, ]n situa\ia ]n care acestea nu au fost
valorificate ]n sensul pl[\ii de c[tre Fond ]n termenul legal de
prescrip\ie a pl[\ilor de compensa\ii;

7. crean\ele decurg`nd din opera\iuni de trezorerie, din opera\iuni
interbancare, din opera\iuni cu clientela, din opera\iuni cu titluri,
din alte opera\iuni bancare, precum =i din cele rezultate din livr[ri de
produse, prest[ri de servicii sau alte lucr[ri, precum =i din chirii;
8. alte crean\e chirografare, inclusiv crean\ele deponen\ilor negaranta\i
=i p[r\ile negarantate ale crean\elor deponen\ilor garanta\i;
9. crean\ele ac\ionarilor b[ncii ]n faliment, respectiv crean\ele
membrilor cooperatori ai cooperativelor de credit afiliate casei
centrale a cooperativelor de credit ]n faliment.
}n enumerarea prezentat[, se remarc[ necesitatea pl[\ii cu prioritate a
crean\elor garantate.
}n literatura de specialitate interna\ional[, ]n aria de cuprindere a
semnifica\iei falimentului se includ nu numai falimentele urmate de
lichidarea b[ncii, ci =i cazurile ]n care se realizeaz[, sub supravegherea
statului, fuziunea b[ncii ]n suferin\[ cu o alt[ banc[ s[n[toas[ care ]i preia
activele =i-=i asum[ obliga\iile asigur`nd continuitatea.

2.5

Fondul de Garantare a Depozitelor ]n Sistemul Bancar

}n Rom`nia, cadrul legal privind garantarea depozitelor constituite la
institu\iile de credit este reprezentat de Ordonan\a Guvernului nr. 39/1996
privind ]nfiin\area =i func\ionarea Fondului de garantare a depozitelor
]n sistemul bancar, aprobat[ prin Legea nr. 88/1997, modificat[ =i
completat[ prin Ordonan\ele de urgen\[ ale Guvernului nr. 110/1999
aprobat[ prin Legea nr. 301/2001, nr. 20/2000 aprobat[ prin Legea
nr. 303/2001 =i nr. 118/2000 aprobat[ prin Legea nr. 420/2001.
Modificarea legisla\iei privind Fondul a fost determinat[, ]n principal, de
urm[toarele:
necesitatea armoniz[rii prevederilor existente cu legisla\ia Uniunii
Europene, respectiv cu prevederile Directivei nr. 94/19/EC a
Parlamentului European =i a Consiliului Uniunii Europene privind
schemele de garantare a depozitelor, din 30 mai 1994;

includerea ]n schema de garantare a depozitelor =i a organiza\iilor
cooperatiste de credit, ]n baza prevederilor Ordonan\ei de Urgen\[
a Guvernului nr. 97/2000 privind organiza\iile cooperatiste de credit,
cu modific[rile =i complet[rile ulterioare;
condi\ionalitatea, pentru prima tran=[ din acordul PSAL II cu Banca
Mondial[, respectiv ]nt[rirea rolului Fondului prin armonizarea cu
legisla\ia Uniunii Europene;
atribuirea unui rol activ Fondului.
}n conformitate cu prevederile legale, Fondul de garantare a depozitelor ]n
sistemul bancar este persoana juridic[ de drept public care are drept scop
garantarea ramburs[rii depozitelor constituite de c[tre deponen\ii persoane
fizice la b[ncile persoane juridice rom`ne =i sucursalele b[ncilor str[ine
autorizate s[ func\ioneze pe teritoriul Rom`niei.
Fondul garanteaz[ depozitele de\inute de reziden\i =i nereziden\i, exprimate
în moned[ na\ional[ sau str[in[.
Resursele financiare ale Fondului se constituie, în principal, din
contribu\iile pl[tite de b[nci, persoane juridice române =i sucursalele
b[ncilor str[ine care sunt sau vor fi autorizate s[ primeasc[ fonduri de la
persoane fizice în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998.
Fondul este administrat de un Consiliu de administra\ie format din
7 membri, numi\i pentru un mandat de trei ani, care poate fi reînnoit, având
următoarea structur[:
a. trei membri numi\i de Banca Na\ional[ [ României. Unul dintre
ace=tia este prim-viceguvernator sau viceguvernator al B[ncii
Na\ionale a României =i este numit din oficiu pre=edinte al
Consiliului de administra\ie al Fondului;
b. doi membri numi\i de Asocia\ia Român[ a B[ncilor;
c. un membru numit de Ministerul Finan\elor Publice;
d. un membru numit de Ministerul Justi\iei.
Conducerea operativ[ a Fondului este asigurat[ de directorul general
executiv care angajeaz[ =i reprezint[ Fondul în rela\iile cu persoanele fizice

=i juridice, precum =i în fa\a instan\elor judec[tore=ti. Directorul general
executiv este numit în func\ie de Consiliul de administra\ie.
În cazul în care o banc[ nu este în m[sur[ s[-=i onoreze obliga\iile fa\[ de
deponen\ii s[i, Fondul garanteaz[ plata în lei către deponen\i a fondurilor
depozitate, indiferent de moneda în care este constituit depozitul ori de
num[rul sau m[rimea depozitelor, în limita unui plafon de garantare,
actualizat semestrial cu indicele pre\urilor de consum. În limita plafonului
garantat se include =i dobânda care se datoreaz[ pentru depozitele
respective pân[ la data când acestea au devenit indisponibile.
Suma total[ a obliga\iei unei b[nci fa\[ de un deponent se stabile=te prin
însumarea tuturor depozitelor de\inute de acesta, inclusiv a dobânzii
datorate =i neplătite la data când depozitele au devenit indisponibile, mai
pu\in suma obliga\iilor deponentului fa\[ de banca în cauz[.
Fondul pl[te=te compensa\iile c[tre deponen\i într-un termen de 3 luni de la
data prev[zut[ în hot[rârea judec[toreasc[ pentru începerea procedurii
falimentului b[ncii, dar nu mai târziu de 3 ani de la începerea pl[\ii acestora.
În cazul falimentului unei b[nci, Fondul este obligat s[ publice, la sediul
tuturor unit[\ilor acesteia =i în cel pu\in dou[ ziare de circula\ie na\ional[,
atât informa\ii privind indisponibilitatea depozitelor, cât =i date privind
opera\iunea de compensare a depozitelor, perioad[ în cursul c[reia va avea
loc compensarea =i numele b[ncii mandatate s[ fac[ plata, precum =i
condi\iile ce trebuie îndeplinite =i formalit[\ile de urmat pentru a se ob\ine
compensa\ia.
Dac[ o banc[ nu-=i îndepline=te obliga\iile ce-i revin în conformitate cu
prevederile Ordonan\ei Guvernului nr. 39/1996, la solicitarea Consiliului
de administra\ie al Fondului, Banca Na\ional[ a României poate proceda la
modificarea autoriza\iei de func\ionare a b[ncii respective, în sensul
retragerii dreptului acesteia de a atrage depozite de la persoanele fizice.
Prin legisla\ia emis[ ]n domeniu, s-a stabilit c[ Fondul este numit, de
regul[, lichidator în cazul falimentului institu\iilor bancare.

Teste

1. Defini\i conceptul de “banc[” ]n baza prevederilor Legii nr. 58/1998 –
Legea bancar[.
2. Care sunt principalele opera\iuni pe care le poate desf[=ura o banc[ ]n
baza autoriza\iei acordate de Banca Na\ional[ a Rom`niei?
3. Care sunt modalit[\ile prin care o banc[ ]=i poate majora capitalul
social?
4. Care sunt opera\iunile care nu sunt permise a fi efectuate de b[nci?
5. Care sunt principalele cerin\e de pruden\[ bancar[ pe care trebuie s[ le
respecte o banc[?
6. Enumera\i organele implicate ]n efectuarea managementului unei b[nci.
7. Enumera\i principalele departamente ale unei b[nci =i detalia\i
principalele lor atribu\ii.
8. Enumera\i principalele active =i pasive din bilan\ul contabil al unei
b[nci.
9. Enumera\i principalele elemente din contul de profit =i pierdere al unei
b[nci.
10. Enumera\i principalele tipuri de b[nci existente pe plan interna\ional.

11. Cum este reglementat falimentul bancar ]n Rom`nia?

12. Descrie\i principalele metode de solu\ionare a falimentului.
13. Ce este Fondul de garantare al depozitelor ]n sistem bancar?
14. Cum este reglementat[ func\ionarea acestuia?
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ANEXA 3
Bilan\ul contabil al B[ncii Rom`ne pentru Dezvoltare
conform Standardelor Interna\ionale de Contabilitate
la 31 decembrie 2001 =i 2000
(]n putere de cump[rare la 31 decembrie 2001)
31 decembrie 2001
Milioane lei

31 decembrie 2000

Milioane euro

Milioane lei

Milioane euro

ACTIVE
Disponibilit[\i

2136470

76,6

773709

27,8

Conturi curente =i
depozite la b[nci

10081310

3616

9638601

345,7

Conturi la Banca
N[\ional[ a Rom`niei

12147909

435,7

11921559

427,6

Titluri de Trezorerie

2715188

97,4

1547347

55,5

Titluri de tranzac\ie

155475

5,6

-

-

21099981

756,8

19587172

702,5

357801

12,8

594393

21,3

Credite, net
Alte active, net
Participa\ii
Imobiliz[ri, net
Total active

558539

20,0

676471

24,3

8521476

306

8254679

296

57774149

2072,2

52993931

1900,7

44662823

1601,9

39829592

1428,6

1449438

52,0

1582243

56,7

DATORII +I
CAPITALURI
PROPRII
Depozite
Alte fonduri ]mprumutate
Impozite am`nate, net

844963

30,3

800313

28,7

Alte datorii

339875

12,2

301519

10,8

47297099

1696,4

42513667

1524,8

Total datorii
Capital social - nominal

1742253

62,5

1742253

62,5

Rezerva din retratarea
capitalului social

12887264

462,2

12887264

462,2

Rezerva pentru riscuri
bancare generale

101154

3,6

101154

3,6

Surplus din reevaluare

950002

34,1

1195740

42,9

Deficit cumulat

(5.203.623)

-186,6

(5.446.147)

(195,3)

Total capitaluri proprii

10477050

375,8

10480264

375,9

Total datorii =i capitaluri
proprii

57774149

2072,2

52993931

Surs[: www.brd.ro

ANEXA 4
Contul de profit =i pierderi conform Standardelor Interna\ionale
de Contabilitate pentru exerci\iile ]ncheiate la 31 decembrie 2001
şi 2000 (în putere de cump[rare la 31 decembrie 2001)
2001
Milioane lei
Venituri din dob`nzi

2000

Milioane euro

Milioane lei

Milioane euro

8683441

311,4

9155673

328,4

(5052076)

(181,2)

(5682895)

(203,8)

Venituri nete din dob`nzi

3631365

130,2

3472778

124,6

Cheltuieli cu provizioane

Cheltuieli cu dob`nzile

(370.037)

(13,3)

(484431)

(17,4)

Venituri nete dup[
provizionare

3261328

117,0

2988347

107,2

Alte venituri dec`t cele
din dob`nzi

2615565

93,8

2750655

98,7

Venituri ]nainte de alte
cheltuieli dec`t cele cu
dob`nzi

5876893

210,8

5739002

205,8

(3770249)

(135,2)

(3497341)

(125,4)

Rezultat net din operare

2106644

75,6

2241661

80,4

Pierdere din pozi\ia
monetar[ net[

(249417)

(8,9)

(541821)

(19,4)

Rezultat ]nainte de
impozitare

1857227

66,6

1699840

61,0

Cheltuieli cu impozitul pe
profit

(659562)

(23,7)

(666938)

(23,9)

Rezultat net

1197665

43,0

1032902

37,0

Alte cheltuieli dec`t cele
cu dob`nzi

Surs[: www.brd.ro

