
FIŞA DISCIPLINEI  

 

 

 

1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt Universitatea „1 Decembrie 1918” 

1.2. Facultatea  de Ştiinţe Economice 

1.3. Departamentul  Administrarea Afacerilor și Marketing 

1.4. Domeniul de studii Administrarea Afacerilor 

1.5. Ciclul de studii Master 

1.6. Programul de studii Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism, Servicii 

 

2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei Managementul operaţiunilor bancare 2.2. Cod disciplină AACTS 114 

2.3. Titularul activităţii de curs Conf. univ. dr. IUGA IULIA 

2.4. Titularul activităţii de seminar Conf. univ. dr. IUGA IULIA 

2.5. Anul de studiu I 2.6. Semestrul 1 2.7. Tipul de 

evaluare (E/C/VP) 

E 2.8. Regimul 

disciplinei (O – 

obligatorie, Op – opţională, F 

– facultativă) 

O 

 

3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 

saptamana 

3 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 1 

3.4. Total ore din 

planul de învăţămînt 

42 

(14x3) 

din care: 3.5. curs 28 

 

3.6. seminar/laborator 14 

 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 52 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 25 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 52 

Tutoriat 2 

Examinări 2 

Alte activităţi ……. - 
 

3.7 Total ore studiu individual 133 

3.8 Total ore din planul de învăţământ 42 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 

 

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 Sală dotată cu tablă/videoproiector 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă  



 



6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale CP1. Aplicarea creativă a tehnicilor de cercetare şi rezolvare de probleme; 

CP2. Elaborarea de studii şi planuri aplicate profesional; 

CP3. Capacitatea de a conduce grupuri de lucru şi de a comunica în contexte dintre cele 

mai diverse; 

CP4. Capacitatea de acţiona independent şi creativ în abordarea şi soluţionarea 

problemelor, de a evalua obiectiv şi constructiv stări critice, de a rezolva creativ probleme 

şi de a comunica rezultate în mod demonstrativ; 

CP5. Abilităţi de conducător şi angajare clară pe cale propriei dezvoltări profesionale; 

CP10. Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice privind sfera afacerilor, modul de 

organizare, gestionare şi finanţare a acestora; experienţa ţărilor dezvoltate în gestionarea 

afacerilor; 

CP14. Cunoaşterea evantaiului larg de forme de finanţare şi utilizare a acestora pentru 

dezvoltarea afacerilor administrate; 

CP26. Cunoştinţe de specialitate, abilităţi şi deprinderi pentru adoptarea unor variate 

soluţii în organizarea, gestionarea şi finanţarea diferitelor activităţi. 

 

Competenţe transversale CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor  de etică profesională în cadrul propriei strategii de 

muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. Soluţionarea în timp real, în condiţii de asistenţă 

calificată, a unei probleme reale/ipotetice de la locul de muncă, respectând normele deontologiei 

profesionale. 

CT2 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. Realizarea unei lucrări/unui proiect, 

asumând cu responsabilitate sarcini specifice rolului într-o echipă plurispecializată. 

 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Formarea şi dezvoltarea capacităţii studenţilor de a utiliza  

instrumentele specifice domeniului bancar. 

7.2 Obiectivele specifice - dobândirea cunoştinţelor şi abilităţilor teoretice din domeniul 

bancar. 

- formarea deprinderilor practice privind utilizarea adecvată a 

instrumentelor specifice activităţii manageriale, de gestionare a 

riscurilor bancare şi de măsurare a performanţelor bancare 

- formarea deprinderilor practice de analiză şi interpretare a 

informaţiei referitoare la operaţiunile bancare 

 

8. Conţinuturi 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii 

Cap. 1. BANCA – ELEMENT ACTIV AL STRUCTURILOR 

PIEŢEI 

1.1. Sistemul bancar românesc 

1.2. Particularităţi privind înfiinţarea, autorizarea şi funcţionarea 

băncilor comerciale 
 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

Cap. 2. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢII BĂNCILOR 

COMERCIALE 

2.1. Conducerea activităţii în băncile comerciale 

2.2. Organizarea sistemului informaţional bancar 
 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 



Cap. 3. MANAGEMENTUL RISCURILOR BANCARE 

3.1. Tipuri de riscuri 

3.2. Cerinţe prudenţiale privind prevenirea riscurilor bancare 
 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

Cap. 4. MANAGEMENTUL OPERAŢIUNILOR DE 

TREZORERIE ALE BĂNCILOR 

4.1. Trezoreria – sferă de cuprindere 

4.2. Lichiditatea bancară 

4.3. Rezervele minime obligatorii 

4.4. gestiunea lichidităţii 
 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

Cap. 5. MANAGEMENTUL OPERAŢIUNILOR CU 

CLIENTELA 

5.1. Produsele şi serviciile bancare 

5.2. Depozitele bancare 
 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

Cap. 6. MANAGEMENTUL OPERAŢIUNILOR CU VALUTĂ 

ŞI A TRANSFERURILOR BĂNEŞTI INTERNAŢIONALE 

6.1. Reglementări privind operaţiunile bancare cu valută 

6.2. Tehnica operaţiilor privind cumpărarea şi vânzarea valutei  

6.3. Tehnica decontărilor externe privind operaţiunile comerciale 
 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

Cap. 7. MANAGEMENTUL CREDITĂRII BANCARE 

7.1. Creditarea persoanelor fizice 

7.2. Creditarea persoanelor juridice 

7.3. Managementul riscului de creditare în bănci 
 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

Cap. 8. MANAGEMENTUL PERFORMANŢELOR 

BANCARE 

8.1. Contul de rezultate 

8.2. Ratele de expresie a performanţelor bancare 
 

Prelegere, conversaţie, 

exemplificări 
 

8.2 Bibliografie - curs 

1. Achim Moise, Hada Teodor, Iuga Iulia, Politici actuale de finanțare a afacerilor, Editura Aeternitas, Alba 

Iulia, 2011; 

2. Cocris, Vasile; Chirlesan, Dan, Managementul Bancar Si Analiza De Risc In Activitatea De Creditare: 

Teorie si cazuri practice, Iasi:Universitatii ''AL.I. CUZA'',2009 

3. Hada, Teodor; Cretu, Simion; Muresan, Adriana, Financing Instruments Used In The Centre 

Development Region, Saarbrucken: LAP LAMBERT ACADEMIC PUBLISHING,2012 

4. Leonardo Badea, Adela Socol, Managementul riscului bancar, Ed. Economica, 2010 

5. Firtescu, Bogdan, Sistemul Financiar Al Romaniei, Iasi:Universitatii ''AL.I. CUZA'',2010 

6. Iuga Iulia, Operaţiuni preliminare acordării creditelor bancare, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2004 

7. Anitei Nadia Cerasela, Institutii Financiare Internationale, Iasi:LUMEN,2011 

8. Roșca Teodor, Iuga Iulia, Monedă şi credit, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2005; 

9. Strautiu, Eugen; Tabara, Vasile, A Comparative Analysis Of The Development On The Two Banks Of 

The Dniestr: Implemented policies, desirable policies, Sibiu:TECHNO MEDIA,2015 

10. Treapăt, Laurentiu-Mihai, Managementul Si Asigurarea Riscurilor Bancare In Romania, Ed. Economica, 

http://www.librarie.net/autor/19623/leonardo-badea
http://www.librarie.net/autor/58446/adela-socol


2011 

11. Legislaţia bancarǎ actualizatǎ la data 1 oct. 2017. 

Seminar-laborator   

1. Tipuri de conducere la nivel central, de sucursala, punct de lucru Conversaţie, 

exemplificări 

 

2. Calculul riscului de credit 

 

Exerciţii, conversaţie,  

exemplificări 

 

3. Calculul riscului operaţional 

 

Exerciţii, conversaţie, 

exemplificări 

 

4. Operaţii privind cumpărarea şi vânzarea valutei. Decontări 

externe privind operaţiunile comerciale 

Exerciţii, conversaţie  

5. Calculul indicatorilor de eficiență bancară Exerciţii, conversaţie, 

exemplificări 

 

6. Calculul lichidităţii și deciziile privind managementul acesteia 

 

Exerciţii, conversaţie, 

exemplificări 

 

7. Analiza unui dosar de credit și luarea deciziei de aprobare. 

Calculul colateralului 

Exerciţii, conversaţie, 

exemplificări 

 

Bibliografie Seminar-laborator 

Aceeaşi ca la curs 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Conţinuturile disciplinei sunt adaptate necesităţilor actuale ale angajatorilor, contribuind la dobândirea de către 

studenţii programului de studii de masterat Administrarea Afacerilor în Comerţ, Turism, Servicii de cunoştinţe 

şi abilităţi teoretice şi practice de management bancar, necesare viitorilor manageri din domeniul bancar. 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală 

10.4 Curs Rezolvarea corectă şi 

completă a cerinţelor 

subiectelor de examen 

Proba scrisă în cadrul 

examenului  60% 

10.5 Seminar/laborator 1. Verificare pe parcurs, 

prin verificarea si 

notarea proiectului 

realizat de fiecare 

masterand (activitate 

specifică studiului 

individual). 
sau 

2. Publicarea unui articol 

(pe temele specifice acestui 

curs) într-o revistă de 

specialitate 

Metoda practică 

Prezentări orale 

Participarea la studiile de 

caz discutate   

 

 

 

 

 

Dovada publicării 

articolului 

  

40% 

 

10.6 Standard minim de performanţă: obtinerea notei minim 5 

- cunoaşterea a cel puţin 50% dintre cunoştinţele de management bancar prezentate; 

- dobândirea abilităţilor teoretice şi practice, demonstrate prin utilizarea adecvată a cel puţin jumătate dintre 

instrumentele specifice managementului bancar descrise. 



 

 

Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 

 Conf.univ.dr Iuga Iulia 

 05.09.2019                       Conf.univ.dr Iuga Iulia 

 

Data avizării în departament    Semnătura director de departament 

 

10.09.2019     Conf.univ.dr Gavrilă Paven Ionela 


