FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii / Calificarea
2. Date despre disciplină
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul

Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi
Economie
Ştiinţe Economice
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci

Operaţiunile instituţiilor de credit
Lect. univ. dr. Florea Gheorghe
Lect. univ. dr. Florea Gheorghe
E.
2.6 Tipul de evaluare
2.7 Regimul disciplinei

OB.

3. Timpul total estimat (ore pe semestru) al activităţilor didactice
3.1 Număr de ore pe săptămână
4 din care: 3.2 curs
2
3.3 seminar / laborator
3.4 Total ore din planul de învăţământ
56 din care: 3.5 curs
28 3.6 seminar / laborator
3.7 Distribuţia fondului de timp
Participare la orele de curs şi seminar
Studiul după manual / suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi
3.8 Total ore studiu individual
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

2
28
ore
56
40
15
10
2
2
69
125
5

4. Precondiţii (dacă este cazul)
4.1 De curriculum
4.2 De competenţe

III

Economie
Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare
Prelegerile se desfăşoară în sistem clasic şi cu acces la videoproiector pentru
a cursului
exemplificări
5.2. de desfăşurare
Studenţii vor avea asupra lor materialele necesare desfăşurării seminarului
a seminarului
Prelegerile se desfăşoară în sistem clasic utilizându-se suportul de curs şi
bibliografia aferentă.
6. Competenţele specifice acumulate
Competenţe C1.1. Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură
profesionale financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice.
C1.4. Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite
pentru rezolvarea de probleme.
Competenţe CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii
transversale de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă.
CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei.

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
o Obiectivul general
- Cunoaşterea conceptelor fundamentale din domeniul operaţiunilor instituţiilor de
al disciplinei
credit
- Asigurarea pentru viitorii economişti a cunoştinţelor şi mijloacelor de natură să
permită adoptarea de decizii pertinente de acordare a creditelor pe baza informaţiilor
furnizate de documentele financiar-contabile ale întreprinderii
7.2 Obiectivele specifice - Însuşirea cunoştinţelor necesare înţelegerii gestiunii instituţiilor de credit., a
conceptelor şi instrumentelor specifice operaţiunilor acestor instituţii
- Formarea deprinderilor profesionale care să permită utilizarea în practică a
cunoştinţelor teoretice
- Formarea capacităţii de analiză economică şi de explicare a operaţiunilor
instituţiilor de credit.
8. Conţinuturi
8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie)
CAP. I. CREDITUL ŞI DOBÂNDA (5 ore)
1.1. Conţinutul şi trăsăturile creditului
1.2. Formele creditului şi titlurile de credit
1.3. Intermediarii financiari şi potenţialul de creditare
1.4. Dobânda
CAP. II. SISTEMUL BANCAR (6 ore)
2.1. Băncile: evoluţia istorică, funcţii, clasificare
2.2. Banca Centrală (de emisiune)
2.3. Băncile comerciale
2.4. Instituţiile de credit specializate
2.5. Cooperativele de credit
2.6. Trezoreria
CAP. III. PIAŢA INTERBANCARĂ ŞI TRANSFERURILE DE FONDURI (6 ore)
3.1.Relaţia piaţă monetară-piaţă interbancară
3.2.Tehnologii bancare moderne
3.3.Transferuri electronice de fonduri
3.4. Sistemul electronic de plăţi în România
CAP. IV. ECHILIBRUL MONETAR ŞI INFLAŢIA (5 ore)
4.1. Echilibrul monetar
4.2. Inflaţia: concept, forme, cauze, efecte
4.3. Inflaţia în România
CAP. V. POLITICA MONETARĂ (6 ore)
5.1. Politica economică şi statul
5.2. Obiectivele politicii monetare
5.3. Instrumentele politicii monetare

Metode de predare
Prelegere interactivă,
Discuţii, Explicaţii

Prelegere interactivă,
Discuţii, Explicaţii

Prelegere interactivă,
Discuţii, Explicaţii

Prelegere interactivă,
Discuţii, Explicaţii
Prelegere interactivă,
Discuţii, Explicaţii

Bibliografie:
a) referinţe principale (bibliografie minimală):
1.Cocriş, V., Chirleşan, D., Managementul bancar şi analiza de risc în activitatea de creditare. Teorie şi cazuri
practice. Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Editura Universităţii A.I. Cuza, Iaşi, 2009.
2. Căpraru, B., Activitatea bancară. Sisteme, operaţiuni și practici, Editura C.H. Beck, București, 2010.
3. Cristea M., Gherghinescu O., Avram V., Gestiune şi contabilitate bancară, Editura Universitaria, Craiova, 2009.
4. Florea G., Operaţiunile instituţiilor de credit, suport de curs, an universitar 2019-2020.
5. Matiş, E. A., Management bancar, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010.
6. Moroşan, G., Produse și servicii bancare. Sinteze și aplicaţii practice, EDP RA, București, 2015.
b) referinţe suplimentare (bibliografie extinsă / opţională):
1. Spulbăr, C., Management Bancar, Ediţia a doua, Editura Sitech, Craiova, 2008.
*** Ordin BNR nr 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară aplicabile instituţiilor de credit, MO nr. 890/2010, cu modificările și completările ulterioare.

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie)
Metode de predare
1. Conţinutul şi trăsăturile creditului (o oră)
Discuţii
2. Formele creditului şi titlurile de credit (2 ore)
Exemple
3. Intermediarii financiari şi potenţialul de creditare (o oră)
Discuţii
4. Dobânda (2 ore)
Exemple
5. Banca Centrală (de emisiune) (2 ore)
Discuţii
6. Băncile comerciale (2 ore)
Discuţii
7. Instituţiile de credit specializate (2 ore)
Discuţii
8. Cooperativele de credit (o oră)
Discuţii
9. Trezoreria (o oră)
Discuţii
10. Relaţia piaţă monetară-piaţă interbancară (2 ore)
Discuţii
11. Tehnologii bancare moderne (2 ore)
Exemple
12. Sistemul electronic de plăţi în România (2 ore)
Discuţii
13. Echilibrul monetar (2 ore)
Discuţii
14. Inflaţia: concept, forme, cauze, efecte (2 ore)
Discuţii
15. Inflaţia în România (2 ore)
Exemple
16. Instrumentele politicii monetare (2 ore)
Discuţii
Bibliografie:
a) referinţe principale (bibliografie minimală):
1.Cocriş, V., Chirleşan, D., Managementul bancar şi analiza de risc în activitatea de creditare. Teorie şi cazuri
practice. Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, Editura Universităţii A.I. Cuza, Iaşi, 2009.
2. Căpraru, B., Activitatea bancară. Sisteme, operaţiuni și practici, Editura C.H. Beck, București, 2010.
3. Cristea M., Gherghinescu O., Avram V., Gestiune şi contabilitate bancară, Editura Universitaria, Craiova, 2009.
4. Florea G., Operaţiunile instituţiilor de credit, suport de curs, an universitar 2019-2020.
5. Matiş, E. A., Management bancar, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010.
6. Moroşan, G., Produse și servicii bancare. Sinteze și aplicaţii practice, EDP RA, București, 2015.
b) referinţe suplimentare (bibliografie extinsă / opţională):
1. Spulbăr, C., Management Bancar, Ediţia a doua, Editura Sitech, Craiova, 2008.
*** Ordin BNR nr 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară aplicabile instituţiilor de credit, MO nr. 890/2010, cu modificările și completările ulterioare.
9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor
profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului
- În vederea identificării nevoilor si aşteptărilor angajatorilor, la stabilirea conţinutului formativ al cursului au
participat si alte cadre didactice din domeniu.
- În cadrul disciplinei Operaţiunile instituţiilor de credit, studenţii dobândesc pe lângă cunoştinţe economice
şi capacitatea de transpunere în practică a acestora, capacitatea de analiză şi interpretare a realităţilor
economice.
10. Evaluare
Tip de activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

10.4 Curs

Însuşirea noţiunilor teoretice prezentate în
cadrul cursului
Lucrări de specialitate, referate

Examen

10.5. Seminar

10.3 Pondere
în nota finală
50%

Prezentare referat de
specialitate

50%

10.6 Standard minim de performanţă
Condiţie minimă de promovare: nota minima 5 la referat, nota minima 5 la examen
Data completării:
25.09.2019

Semnătura titularului de curs

Data avizării în Departament
30.09.2019

Semnătura titularului de seminar
Semnătura Directorului de Departament

