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Rezumat 

 Scopul acestei lucrări este de a 

identifica importanţa sistemului bancar în 

contextul economic şi financiar actual din 

România în perioada 2000-2014. 

Cercetarea porneşte având la bază rolul 

sistemului bancar ca şi pilon al sistemului 

financiar din România. Ipoteza cercetării 

constă în faptul că există variabile 

aparţinând sectorului bancar ce ne oferă 

un semnal de avertizare asupra unor 

perioade de dificultate cu care se 

confruntă sistemul financiar. Succesul 

constă în determinarea acestor variabile 

cu un interval de timp suficient înainte de 

producerea efectelor negative asupra 

economiei, astfel încat să se poată actiona 

pentru diminuarea potenţialelor efecte 

negative ce pot apărea. Acest lucru este 

posibil dacă variabilele sunt monitorizate 

în timp continuu, fiind un proces dinamic 

şi dacă se efectuează raţionamente bazate 

pe substanţa economică a variabilelor 

analizate. Utilitatea modelului constă în 

faptul că odată identificate aceste 

variabile de avertizare timpurie, acestea 

pot fi incluse în obiectivele de politică 

monetară ale factorilor de decizie, astfel 

încat comportamentul acestora sa fie în 

mod continuu analizat si monitorizat 

pentru a identifica potenţiale efecte 

adverse asupra celorlate variabile 

economice prin  

contagiune, precum şi asupra economiei 

ţării. Lucrarea prezintă de asemenea şi  

 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to identify the 

importance of the banking system during 

the current economic and financial in 

Romania during 2000-2014. The research 

is focused on the role of the banking 

system as a pillar of the financial system 

in Romania. The research hypothesis is 

that there are variables owned by the 

banking sector which gives us warning 

signals for the periods of distress facing 

by the financial system. The success is to 

determine these variables with a sufficient 

time before the negative effects on the 

economy, so that they can act to mitigate 

any potential negative effects that may 

occur. This is possible if the variables are 

continuously monitored , thus being a 

dynamic process and if there are 

performed professional judgments based 

on the economic substance of the 

analyzed variables. The utility model is 

that once identified these early warning 

indicators, they can be included in the 

objectives of monetary policy makers, so 

that their behavior will be continuously 

analyzed and monitored to identify 

potential adverse effects of other 

economic variables by contagion, as well 

as on the economy. The paper also 

presents the importance of the Basel 

Committe on banking supervision. 

Analyzing the behavior of key banking 

variables, we could identify those 

moments of economic and financial 

difficulties which were felt on the entire 

economic system. 
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Revista de studii financiare  

importanţa rolului deținut de Comitetul 

Basel de Supraveghere asupra sistemului 

bancar. Analizând comportamentul 

variabilelor bancare cheie, am putut 

identifica acele momente de dificultate 

economică şi financiară care au fost 

resimţite asupra întregului sistem 

economic. 
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