FIŞA DISCIPLINEI

1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918”
de Ştiinţe Economice
Finanţe-Contabilitate
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bǎnci

2. Date despre disciplină
FB 122
2.1. Denumirea
2.2. Cod disciplină
Marketing financiar-bancar
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
Iuga Iulia
2.4. Titularul activităţii de seminar
Mihalache Silvia
2.5. Anul de
2.7. Tipul de
I 2.6.
II
C 2.8. Regimul
studiu
Semestrul
evaluare
disciplinei (O –
obligatorie, Op –
(E/C/VP)

opţională, F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
2
saptamana
3.4. Total ore din
42
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
28
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
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 …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite

1
14
ore
46
10
23
2
2
-

83
42
125
5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului

5.2. de desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

- pentru susţinerea cursului: slide-uri, materiale
informative
- pentru studenţi: suport de curs în format editat
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector
- pentru susţinerea seminarului: materiale informative
- echipamente tehnice: laptop, videoproiector

O

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe
C1 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi
profesionale
instrumentelor de natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi
publice
C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare
la probleme economico-financiare
C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor
private şi publice
Competenţe
transversale

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)
Dezvoltarea capacităţii studentului de a construi şi utiliza
7.1 Obiectivul general al disciplinei

corect şi eficient informaţia de marketing la nivelul instituţiilor
financiar-bancare.

7.2 Obiectivele specifice

Transmiterea conceptelor de bază privind normele interne
şi internaţionale în domeniul bancar si prezentarea
convergenţei legislaţiei româneşti cu directivele europene
în
domeniul
bancar.
Prezentarea noţiunilor, relaţiilor, tehnicilor şi procedeelor
specifice politicilor de marketing la nivelul unei bănci.
(identificarea şi analiza strategiile de marketing la nivelul
unei bănci; soluţionarea problemelor specifice de
segmentare a pieţei financiar-bancare).
Formarea deprinderilor practice şi abilităţilor de lucru
specifice utilizării adecvate, sistematice a instrumentelor
de marketing la nivelul instituţiilor financiar-bancare.
Dezvoltarea capacitaţii de cunoaştere şi înţelegere a
noţiunilor de bază legate de activităţile de marketing
bancar
Studiul principalelor noţiuni privind piaţa serviciilor
financiar-bancare
Capacitatea de înţelegere şi stabilire a mediului de
marketing al instituţiei financiar-bancare
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere, înţelegere şi analiză
a mixului de marketing în domeniul financiar-bancar
Dezvoltarea abilitaţii de a concepe un program de
marketing privind modalităţile de fidelizare a
consumatorului de servicii bancare
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere
Dezvoltarea capacităţii de organizare a activităţii de
comunicaţie promoţională

8. Conţinuturi
8.1 Curs
Cap. 1. Marketing financiar-bancar. Delimitări
conceptuale.
1.1. Conţinutul marketingului financiar-bancar
1.2. Domeniile marketingului financiar-bancar

Metode de predare
Prelegere
Conversaţie
Exemplificări

Observaţii

a co

Cap. 2. Piaţa serviciilor financiar-bancare
2.1. Segmentarea pieţei

Prelegere
Conversaţie
Exemplificări

2.2. Capacitatea companiei
2.3. Conţinutul pieţei instituţiei financiar-bancare
2.4. Componentele pieţei instituţiei financiar-bancare
2.5. Dimensiunile pieţei instituţiei financiar-bancare
Cap. 3. Mediul de marketing al instituţiei financiarbancare

Prelegere
Conversaţie
Exemplificări

3.1. Micromediul instituţiei financiar-bancare
3.2. Macromediul instituţiei financiar-bancare
3.3. Mediul internaţional
Cap. 4. Mixul de marketing în domeniul financiarbancar

Prelegere
Conversaţie
Exemplificări

4.1. Politica de produs
4.2. Politica de preţ
4.3. Politica de distribuţie
4.4. Politica promoţională
Cap. 5. Modalităţi de fidelizare a consumatorului de
servicii bancare

Prelegere
Conversaţie
Exemplificări

5.1. Tranzacţii şi relaţii de marketing
5.2. Strategii de formare şi menţinere a relaţiilor
preferenţiale de marketing
Cap. 6. Cooperarea în domeniul marketingului
bancar

Prelegere
Conversaţie
Exemplificări

6.1. Aranjamentele contractuale
6.2. Alianţele strategice
Cap. 7. Eficienţa în domeniul activităţii bancare
Cap. 8. Strategii de vânzări în domeniul bancar

Prelegere
Conversaţie
Exemplificări
Prelegere
Conversaţie
Exemplificări

8.2 Bibliografie
1. Badea L., Socol A., Drăgoi V., Drigă I, Managementul riscului bancar, Editura Economică,
Bucureşti, 2010.
2. Cetină Iuliana, Odobescu Emanuel, Strategii de marketing bancar, Ed. Economică, Bucureşti,
3. COCRIS, Vasile; CHIRLESAN, Dan, Tehnica operatiunilor bancare, Ed. Universitatii "Al.I.
Cuza", Iasi, 2006
4. IUGA IULIA, Monedă şi credit. Îndrumar. Caiet de lucrări practice, Ed. Risoprint, Cluj Napoca,
2005
5. A. Hinescu, I. Iuga , N. Fleser, Marketing, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2005

6. 2008
7. Hinescu, A., Iuga, I., Bolog, A., Management-Marketing, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2002.
8. LEFTER CHIRICA, Marketing financiar - monetar, Economica [2012]
9. Odobescu Emanuel, Marketingul bancar modern, Ed. Sigma, Bucureşti, 2007
10. Olteanu V., Marketing financiar-bancar, Ed. Ecomar, Bucureşti, 2003
11. Olteanu V., Marketingul serviciilor, Ed. Ecomar, Bucureşti, 2003
12. ROSCA TEODOR, IUGA IULIA - Monedă şi credit, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2005
13. SERVIGNY, A. de Le risque de crédit, Dunod, Paris, 2001
14. Legislaţie bancară actualizată la 1 februarie 2017.
Seminar-laborator
Cap. 1. Marketing financiar-bancar. Delimitări
conceptuale.
Cap. 2. Piaţa serviciilor financiar-bancare
Cap. 3. Mediul de marketing al instituţiei
financiar-bancare
Cap. 4. Mixul de marketing în domeniul
financiar-bancar
Cap. 5. Modalităţi de fidelizare a consumatorului
de servicii bancare
Cap. 6. Cooperarea în domeniul marketingului
bancar
Cap. 7. Conţinutul eficienţei în domeniul
activităţii bancare.

Studii de caz
Discuţii
Exemplificări
Studii de caz
Discuţii
Exemplificări
Studii de caz
Discuţii
Exemplificări
Studii de caz
Discuţii
Exemplificări
Studii de caz
Discuţii
Exemplificări
Studii de caz
Discuţii
Exemplificări
Studii de caz
Discuţii
Exemplificări
Studii de caz
Discuţii
Exemplificări

Cap. 8. Strategii de vânzări în domeniul bancar
Bibliografie
1. - identică cu cea menţionată pentru orele de curs
2. - orice altă sursă bibliografică care răspunde tematicii de seminar

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate la cadrul legislativ actual şi poate contribui la formarea de
specialişti în domeniul marketingului financiar-bancar in general, operabilă la nivelul bǎncilor,
instituţiilor financiar-bancare şi al instituţiilor publice în special. Pentru studenţii care continuă
studiile la un program de master in domeniul financiar-bancar disciplina poate constitui un punct de
plecare pentru aprofundarea domeniului şi elaborarea unor lucrări cu un nivel ştiinţific ridicat. Prin
conţinut, disciplina răspunde necesităţilor practice actuale ale angajatorilor.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota
finală
Probă
orală
în
cadrul
10.4 Curs
Rezolvarea corectă şi
70%
examenului.
completă a cerinţelor
subiectelor de examen
10.5 Seminar/laborator
- Corectitudinea şi
completitudinea
Verificare pe parcurs
30%
întocmirii lucrărilor
Efectuarea unor lucrări
practice
practice/Intocmire
- Conţinutul ştiinţific al referate
referatelor
- Implicarea în
abordarea tematicii
seminariilor
Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de:
1.
prezenţa la seminar în proporţie de minim 80%
2.
prezenţa la curs în proporţie de minim 80%
Studenţii absenţi de la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui proiect
(pe tematica cursului și a seminarului) înainte de examen. Tematica proiectului va fi dată de către
profesor.
Studenţii absenţi de la cursuri vor fi penalizaţi cu 1 punct din nota finală dacă nu au prezenţe de
minim 80%.
10.6 Standard minim de performanţă:
Demonstrarea competenţelor în:
Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în
entităţile/organizaţiile private şi publice
Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economicofinanciare
Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Data completării
24.02.2017

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

Conf.univ dr Iuga Iulia
Data avizării în departament

Semnătura director de departament

24.02.2017

Prof.univ.dr Cenar Iuliana

