
Instituţiile financiar-bancare -
tipologie, funcţii

SISTEMUL FINANCIAR-
BANCAR



¡intermediere financiară
¡disponibilităţi temporare + nevoi 

temporare
¡instituţii: băncile, societăţi de 

asigurări, firme de leasing fonduri de 
investiţii ş.a.

SISTEMUL FINANCIAR-BANCAR



¡Banca centrală (de emisiune)
¡Trezoreria
¡Băncile comerciale

§bănci universale
§bănci specializate

¡Alte instituţii asimilate
¡Bănci internaţionale

SISTEMUL BANCAR



¡active:
§ acordarea de credite
§ gestionarea conturilor clienţilor
§ plasarea de titluri de valoare
§ operaţiuni valutare

¡pasive:
§ atragerea în depozite a disponibilităţilor monetare 
§ crearea şi plasarea de instrumente financiare proprii

Funcţiile sistemului bancar:



¡ Banca Naţ ională a României a luat fiinţă la 17 aprilie 1880, 
fiind, din perspectivă cronologică ,  cea de-a 16-a bancă
centrală din lume.

¡ Primul guvernator al Băncii Naţ ionale a fost Ion I. 
Câmpineanu, însă adevăratul ctitor al instituţ iei a fost
Eugeniu Carada.

¡ Banca Naţ ională îş i are sediul în clădirea din strada Lipscani
nr. 25, monument arhitectonic construit în perioada 1882-
1889 ş i în cea din strada Doamnei nr. 8, construcţ ie în stil
neoclasic din perioada 1938-1950. BNR îş i desfăşoară
activitatea ş i în Palatul Chrissoveloni aflat în imediata
vecinătate a acestora, pe strada Lipscani nr. 16.

BANCA CENTRALĂ (DE EMISIUNE):



1919 – LIPSCANI – BUCURESTI = BNR



¡Funcţii specifice (macroeconomice):
¡ elaborarea ş i aplicarea politicii monetare ş i a politicii de 

curs de schimb;
¡ autorizarea, reglementarea ş i supravegherea prudenţ ială

a instituţ i i lor de credit, promovarea ş i monitorizarea 
bunei funcţ ionări a sistemelor de plăţ i pentru asigurarea 
stabilităţ ii financiare;

¡ emiterea bancnotelor ş i a monedelor ca mijloace legale 
de plată pe teritoriul României;

¡ stabilirea regimului valutar ş i supravegherea respectării 
acestuia;

¡ administrarea rezervelor internaţ ionale ale României.

BANCA CENTRALĂ (DE 
EMISIUNE):



¡rol: asigurarea stabilităţii monetare (putere 
de cumpărare, curs de schimb, 
disponibilităţi suficiente) 

§ https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ

BANCA CENTRALĂ (DE 
EMISIUNE):



¡ Centrala Incidentelor de Plăţ i (CIP)

¡ Centrala Incidentelor de Plăţ i (CIP) reprezintă o structură
specializată în colectarea, stocarea ş i centralizarea
informaţ i i lor specifice incidentelor de plăţ i produse de 
titularii de cont cu cecuri, cambii ş i bilete la ordin.

¡ Transmiterea informaţ iei la CIP se face pe cale electronică,  
prin utilizarea Reţelei de Comunicaţ ii Interbancare.

BANCA CENTRALĂ (DE EMISIUNE):



¡ Lista banci comerciale

¡ http://www.bnro.ro/Banci-comerciale-1333.aspx



¡

Consiliul de administraţ ie
¡ Guvernator - Academician Mugur Isărescu
¡ Prim-viceguvernator - Prof. univ. dr. Florin Georgescu

¡ Viceguvernator - Prof. univ. dr. Liviu Voinea
¡ Membru - Prof. univ. dr. Marin Dinu
¡ Membru - Academician Daniel Dă ianu
¡ Membru - Dr. Gheorghe Gherghina
¡ Membru - Conf. univ. dr. Ágnes Nagy
¡ Membru - Prof. univ. dr. Virgiliu Stoenescu

ORGANIGRAMA BNR



¡Banca specializată a statului 
(rol de casier al statului)

TREZORERIA



¡Universale - îndeplinesc toate funcţiile 
(desfăşoară toate operaţiunile)

¡Specializate:
§bănci de depozit 
§bănci (case) de economii
§bănci de investiţii
§bănci ipotecare
§bănci pentru finanţarea comerţului exterior
§ ş.a. 

BĂNCILE COMERCIALE:



¡Efectul multiplicator



¡ cuprinde ansamblul tranzacţiilor cu monedă
rezultate prin confruntarea cererii şi ofertei de
bani corespunzătoare preţului său specific
(dobânda).

¡urmăreşte compensarea excedentului şi
deficitului curent de lichiditate, a
disponibilităţilor (surplusurilor) şi nevoilor
temporare de monedă existente la diferiţi agenţi
şi subiecţi economici şi reglarea cantităţii de
monedă din economie.

¡piaţă a capitalului bănesc pe termen scurt.

Piaţa monetară:



¡cantitatea de monedă generată de nevoile
schimbului, ale activităţii economice în
general.

¡factori determinanţi:
§ volumul tranzacţiilor
§ structura tranzacţiilor,
§ viteza de circulaţie,
§ rata dobânzii şi
§ comportamentul faţă de monedă (preferinţa pentru lichiditate)

CERERE DE MONEDĂ (L):



¡se formează în esenţă sub acţiunea unor 
mobiluri: 

¡mobilul venitului/afacerilor
¡mobilul precauţiei
¡mobilul speculaţie

¡cerere totală:

preferinţa pentru lichiditate :



CEREREA DE MONEDĂ: :

LL3 L1+2
d’

L



§populaţie
§firme
§stat (trezorerie)
§bancă de emisiune
§bănci comerciale
§alte instituţii financiare

DE LA CINE PROVINE CEREREA DE 
MONEDĂ?:



¡ cantitatea de monedă pusă la dispoziţia populaţiei şi
agenţilor economici de către sistemul bancar.

¡ surse: crearea de monedă de către banca centrală, trezorerie
şi băncile comerciale prin emisiune monetară şi sistemul
creditului reprezintă le acesteia.

OFERTA DE MONEDĂ :



ECHILIBRUL MONETAR:

ML M’
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§creşte volumul valoric al tranzacţiilor pe piaţă
§se acoperă deficitul bugetar
§scade viteza de circulaţie a banilor
§se preschimbă monede străine în monedă

naţională
§sporesc rezervele băneşti din afara sistemului

financiar-bancar

Piaţa monetară reacţionează în direcţia 
creşterii volumului masei monetare atunci 

când:



§emisiunea monetară
§acordarea de credite (vezi şi efectul de

multiplicare)
§diminuarea rezervelor minime obligatorii
§schimbul monedelor străine în monedă

naţională

Creşterea masei monetare se asigură prin:



§scade volumul valoric al tranzacţiilor pe piaţă
§există excedent bugetar
§creşte viteza de circulaţie a banilor
§se preschimbă monedă naţională în monede

străine
§se diminuează rezervele băneşti din afara

sistemului financiar-bancar

Piaţa monetară reacţionează în direcţia 
reducerii volumului masei monetare atunci 

când:



§emisiunea monetară
§rambursarea creditelor
§ limitarea (plafonarea) creditelor
§creşterea rezervelor minime obligatorii
§schimbul monedei naţionale în monedă străină

DIMINUAREA MASEI MONETARE SE 
ASIGURĂ PRIN:


