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FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 

1.1 Instituția de învățământ superior Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul Finanțe - Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii Finanțe 
1.5 Ciclul de studii Licență 
1.6 Programul de studii / Calificarea Finanțe - bănci  
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei MARKETING FINANCIAR-BANCAR 
2.2 Titularul activităților de curs Prof. univ. dr. Luigi-Nicolae Dumitrescu 
2.3 Titularul activităților de seminar Asist. univ. dr. asociat Mircea Fuciu 
2.4 Anul de 
studiu 

II 2.5 Semestrul  II 
2.6 Tipul de 
evaluare 

E 
2.7 Regimul 
disciplinei 

DD 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităților didactice) 

3.1 Număr de ore pe 
săptămână 

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 

3.4 Total ore din planul de 
învățământ 

56 din care: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 28 

Distribuția fondului de timp ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe 
teren 

10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri 14 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activități  
3.7 Total ore studiu individual 44 
3.9 Total ore pe semestru 100 
3.10 Numărul de credite 4 
 

4. Precondiții (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum  
 Microeconomie; 
 Marketing; 
 Management. 
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4.2 de competențe 
 Cunoașterea conținutului serviciilor financiar-bancare; 
 Cunoașterea etapelor procesului de management al 

marketingului. 
 

5. Condiții (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfășurare a                                     
cursului 

Sala de curs dotată cu videoproiector 

5.2. de desfășurare a                                    
seminarului 

Sala de curs dotată cu videoproiector 

 
6. Competențele specifice acumulate 

C
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 Cunoașterea, înțelegerea și utilizarea conceptelor specifice marketingului integrat în 
domeniul financiar-bancar; 

 Explicarea și interpretarea proceselor de marketing extern, interactiv și intern; 
 Capacitatea de evaluare a performanței marketingului integrat la nivelul unui prestator 

de servicii financiar-bancare; 
 Abilități de evaluare a calității serviciilor financiar-bancare; 
 Capacitatea de a acționa creativ și proactiv în scopul adaptării ofertei băncii 

comerciale la cerințele pieței. 
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 Definirea adecvată a conceptelor și principiilor specifice marketingului financiar-
bancar; 

 Capacitatea de a operaționaliza etapele procesului de marketing extern, interactiv și 
intern la nivelul centralei și al unităților operative bancare; 

 Abilitatea de a utiliza modele de gestionare a calității în serviciile financiar-bancare; 
 Stimularea atitudinii pentru valorificarea marketingului integrat în activitatea băncilor 

comerciale. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competențelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 Cunoașterea și înțelegerea adecvată a conceptelor și a metodologiilor 
specifice marketingului integrat în domeniul financiar-bancar. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

 Explicarea și operaționalizarea etapelor procesului de marketing 
extern la nivelul centralei bancare; 

 Explicarea și operaționalizarea etapelor procesului de marketing 
interactiv la nivelul unităților operative bancare; 

 Explicarea și operaționalizarea etapelor procesului de marketing 
intern la nivelul instituției financiar-bancare; 

 Cunoașterea metodelor și tehnicilor de măsurare a așteptărilor, 
percepțiilor și satisfacției utilizatorului de servicii financiar-bancare. 
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8. Conținuturi 
8.1 Curs Metode de predare Observații 
Natura și caracteristicile serviciilor de 
intermediere financiară 

Prelegerea 2 ore 

Evoluția marketingului financiar-bancar Prelegerea 2 ore 
Evoluția marketingului extern Prelegerea 2 ore 
Nivelul strategic al marketingului extern Prelegerea 2 ore 
Nivelul tactic al marketingului extern Prelegerea 4 ore 
Controlul marketingului extern Prelegerea 2 ore 
Rolul și conținutul marketingului interactiv Prelegerea 2 ore 
Modele de operaționalizare a marketingului 
interactiv 

Prelegerea 4 ore 

Rolul marketingului intern Prelegerea 2 ore 
Conținutul marketingului intern Prelegerea 4 ore 
Marketingul cu responsabilitatea socială Prelegerea 2 ore 
Bibliografie 
 Ennew, Christine; Waite, Nigel, Financial Services Marketing: An International Guide to 

Principles and Practice, 2nd Edition, Routledge, 2013 
 Ehrlich, Evelyn; Fanelli, Duke, The Financial Services Marketing Handbook: Tactics and 

Techniques That Produce Results, 2nd Edition, Bloomberg Press, 2012  
 Dumitrescu, Luigi; Apostu Camelia, Marketingul și calitatea serviciilor, editura Expert, 

București, 2009 
 Cetină, Iuliana; Odobescu, Emanuel, Strategii de marketing bancar, editura Economică, 

București, 2007 
 Olteanu, Valerică, Marketing financiar-bancar, editura Ecomar, București, 2003 
8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observații 
Modalități de segmentare și de poziționare pe 
piața financiar-bancară 

Explicația, dezbaterea 2 ore 

Diferențierea ofertei de servicii financiar-
bancare 

Explicația, dezbaterea, 
exercițiul 

2 ore 

Aplicarea modelului SERVQUAL în domeniul 
bancar 

Explicația, exercițiul 2 ore 

Poziționarea serviciilor bancare în cadrul 
ofertei 

Explicația, exercițiul 2 ore 

Impactul internetului asupra prestării 
serviciilor financiar-bancare 

Explicația, exercițiul 4 ore 

Impactul digitalizării asupra prestării 
serviciilor financiar-bancare 

Explicația, exercițiul 4 ore 

Poziționarea băncii comerciale în cadrul pieței 
de referință 

Explicația, exercițiul 4 ore 
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Modelarea marketingului la nivelul rețelei 
financiar bancare 

Explicația, dezbaterea 2 ore 

Operaționalizarea instrumentelor de marketing 
intern la nivelul instituției financiar bancare 

Explicația, dezbaterea 4 ore 

Modalități de implementare și control ale 
marketingului integrat în domeniul financiar 
bancar 

Explicația, dezbaterea 2 ore 

Bibliografie 
 Estelami, Hooman, Marketing Financial Services, 2nd Edition, Dog Ear Publishing, LLC, 

2012 
 King, Brett, Bank 3.0: Why Banking Is No Longer Somewhere You Go But Something You 

Do, Wiley Press, 2012 
 Odobescu, Emanuel, Marketingul bancar modern, editura Sigma, București, 2007 
 

9. Coroborarea conținuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanților comunității 
epistemice, asociațiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

Aplicațiile practice și studiile de caz privind operaționalizarea marketingului integrat în domeniul 
serviciilor financiar bancare vor reflecta aspectele de specificitate ale sectorului financiar bancar 
pe piața românească. 
 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere din nota 
finală 

10.4 Curs 

Cunoașterea conținutului 
marketingului integrat în 
serviciile financiar bancare 

Examen scris 50% 

Aplicarea corectă a 
modelelor de gestionare a 
calității serviciilor 
financiar bancare 

Activități aplicative 20% 

10.5 Seminar 

Cunoașterea etapelor 
marketingului la nivelul 
centralei bancare 

Activități aplicative și 
referate 

10% 

Cunoașterea marketingului 
la nivelul rețelei bancare 

Activități aplicative și 
referate 

10% 

Cunoașterea marketingului 
intern la nivelul instituției 
financiar bancare 

Activități aplicative și 
referate 

10% 
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10.6 Standard minim de performanță 
Realizarea a 60% din punctajul total (100 de puncte) 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 

01.10.2016     ............................       ............ 
 
Data avizării în departament                Semnătura șefului departamentului 
    03.10.2016                  ............. 


