
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Gestiune Bancară 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. CODREANU Carmen Mariana  

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. CODREANU Carmen Mariana 

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB. 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 14 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 42 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 40 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 19 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  20 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 83 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3.10 Numărul de credite 5 
 

 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iași 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe și Bănci 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 
4.1 De curriculum NU 

4.2 De competenţe NU 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare  

a cursului  
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector pentru 

exemplificări 
5.2. de desfășurare  

a seminarului  
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic, în săli cu material practice-

aplicative, utilizându-se bibliografia aferentă, dar și o documentare 

anterioară din suportul de curs pentru cursul prezentat 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor bancare 

C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor bancare 

C4.5 Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii bancare 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 28 ore Metode de predare 

CAP. I Managementul bancilor centrale – 6 ore 

1.1.  Functiile bancilor centrale 

1.2.  Modul de organizare a acestora 

1.3.  Supravegherea sistemului bancar 

1.4.  Managementul activelor si pasivelor bancilor centrale 

 

CAP. II Managementul activelor bancare – 4 ore 

2.1. Tipuri de plasamente in domeniul bancar 

2.2. Analiza dosarelor de credit 

2.3. Credit scoring-ul 

2.4. Urmărirea, derularea si rambursarea creditelor 

 

CAP. III Managementul pasivelor bancare – 4 ore 

3.1. Tipuri de resurse 

3.2. Norma Basel II 

3.3. Imprumuturile pe piata interbancara 

 

CAP. IV Riscurile bancare – 4 ore 

4.1. Clasificarea riscurilor bancare 

4.2. Tipuri de garantii 

4.3. Minimizarea riscurilor bancare 

 

CAP. V Marketingul bancar – 6 ore 

5.1 Mix-ul de marketing in domeniul bancar 

5.2. Organizarea activitatii de marketing la nivelul bancilor  

5.3. Marketingul bancar pe plan international              

5.4. Eficienta marketingului in domeniul serviciilor bancare 

 

CAP. VI Bancile de afaceri – 1 oră 

CAP. VII Cooperativele de credit – 1 oră 

CAP. VIII Strategiile bancilor comerciale – 1 oră 

CAP. IX Managementul resurselor umane in domeniul 

bancar  - 1 oră 

• Interacţiunea cu studenţii este regulă 

de predare. Cursurile sunt axate pe 

utilizarea de suport powerpoint şi pe 

acces la resurse multimedia. 
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 CT1     Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale in cadrul  propriei 

strategii de munca riguroasa, eficienta si responsabila 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general  

al disciplinei  
• Cunoasterea relatiilor ce se stabilesc între bănci și clienții acestora; 

• Asimilarea practicilor în domeniul vânzărilor și consilierii în domeniul 

bancar. 
7.2 Obiectivele specifice  • Formarea și dezvoltarea abilităților de analiză și operare cu produsele și 

serviciile bancare; 

• Cunoșterea tehnicilor de vânzări în domeniul serviciilor și a strategiilor 

aferente domeniului. 



Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

- Basno C., Dardac N. – Operatiuni bancare, Editura Economica, Bucuresti, 2003 

- Cocris V. – Tehnica operatiunilor bancare, Ed. Univ. “Al. I. Cuza”, Iasi, 2006 

- Codreanu Carmen Mariana – Gestiune Bancară, suport de curs 

- Negrus M. – Plati si garantii bancare internationala, Editura Economica, Bucuresti, 2005 

- Basno C., Dardac N. – Plati. Sisteme de plati si compensari, Editura Economica, 

Bucuresti, 2005 

- Danila N. – Retail banking, Editura Economica, Bucuresti, 2005 

- Cristi Spulbar – Management bancar, Ed. Sitech, Craiova, 2008 

- Vasile Dedu – Gestiune si audit bancar, Ed. Economica, Bucuresti, 2008 

- Ilie Mihai – Management financiar – bancar, Ed. Fundatiei Romania de mâine, Bucuresti, 

2004 

- Petre Brezeanu, Cristina Maria Triandafil – Managementul financiar bancar al riscului de 

faliment corporativ, Ed. Cavallioti, Bucuresti, 2008 

- Nicolae Mandoiu – Institutii financiare nebancare, Ed. Con Fisc, Bucuresti, 2008 
b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

                  *** - Legislatie bancara, Ed. Beck, Bucuresti, 2018 
8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 14 ore Metode de predare 

1. Conținutul şi resursele bancare – 2 ore 

 

 

2. Conținutul (documentația) dosarului de credit – 3 ore 

 

 

 

 

3. Calculul principalilor indicatori de bonitate – 2 ore 

 

 

 

4. Scoringul – instrument de bază pentru aprecierea capacității de 

plată a persoanelor fizice – 3 ore 

 

 

5. Determinarea şi acordarea creditelor bancare pentru persoane 

fizice si juridice – 2 ore 

 

 

6. Riscul bancar de creditare – 2 ore 

• Probleme menite să evidențieze 

specificitatea datelor 

 

• Probleme menite să 

evidențieze specificitatea 

indicatorilor . Se analizează 

un dosar de credite  

 

• Probleme de analiză și integrare 

sistemică a indicatorilor pentru 

a fundamenta o opinie 

 

• Exercițiu de analiză a datelor 

disponibile. Se întocmește o 

fișă scoring 

 

• Studentii fac analize 

comparative pe baza datelor 

obținute 

 

• Probleme menite să evidențieze 

specificitatea datelor. Se 

calculează riscul bancar  

1. Bibliografie: 

1. Petre Deaconu – Creditare bancară, Editura Fundației România de Mâine, Bucureşti, 2008  

2. Victor Stoica, Petre Deaconu – Bani şi credit, Editura Economică, Bucureşti, 2003  

3. Ilie Mihai – Tehnica şi managementul operațiunilor bancare, Editura Expert, Bucureşti, 2003  

4. Ilie Mihai – Operațiuni de încasări şi plăți - instrumente, modalități, tehnici - Editura Fundația 

România de Mâine, Bucureşti, 2004  

5. Nicolae Dănilă, Lucian Claudiu Anghel, Marius Ioan Dănilă – Managementul lichidității 

bancare – Editura Economică, Bucureşti, 2002  

6. Cezar Bazno, Nicolae Dardac – Operațiuni bancare, EDP, Bucureşti, 1999  



7. Vasile Dedu – Gestiunea bancară, EDP, Bucureşti, 1999 
 

 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale 

şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

Discutarea conținutului disciplinei cu specialiști (manageri) din companii, întreprinderi şi instituții. 
 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere în 

nota finală 

10.4 Curs 

• Notă acordată prin examinarea finală  

• Examen scris 

 

70 % 

10.5 Seminar 
 

 

  

• Evaluare pe parcurs privind capacitatea de a 

răspunde la întrebări, de a rezolva probleme 

sau de a elabora eseuri, referate 

• Test grilă complex  

30 % 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

•  

 

Data completării:  

24.09.2019      

              Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  

   

   

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

30.09.2019 


	FIŞA DISCIPLINEI

