
 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

1 
 

 
FIȘA DISCIPLINEI 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ 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 și Bănci 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              PRODUSE ȘI SERVICII BANCARE 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect. univ. dr. Renate Bratu 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Renate Bratu 
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 activităţilor 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 
învăţământ 

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 
seminar/laborator 

28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi  - 
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum         Microeconomie, Macroeconomie, Statistică, Monedă 
4.2 de competenţe         Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi 

instrumentelor de natură monetar financiară 
 

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

Conexiune Internet  - suport media curs, acces la Biblioteca 
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

Conexiune Internet  necesară accesării site-urilor de 
specialitate recomandate, suport media curs, acces la 
Biblioteca Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. 

    
 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

2 
 

6. Competenţele specifice acumulate 
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 Utilizarea adecvată s conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
bancara 

 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme bancare, 
cu specific pe produsele şi serviciile instituţiilor de credit 

 Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor privind identificarea, 
utilizarea și managementul produselor și serviciilor bancare precum și compararea 
acestora cu produselele și serviciile oferite de instituțiile financiare și nefinanciare 
nebancare. 

 Elaborarea unui studiu privind oferta de produse și servicii ale unei instituții de credit 

C
om

pe
te
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e 
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  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea 
de tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 Identificarea oportunităților de formare continuă și valorificarea eficientă a resurselor și 
tehnicilor de învățare pentru propria dezvoltare personală în raport cu utilizarea 
eficientă a produselor și serviciilor bancare 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

 Însuşirea cunoştinţelor referitoare la aspectele bancare, ale 
produselor şi serviciilor bancare 

7.2 Obiectivele specifice              Însuşirea cunoştinţelor referitoare la principalele produse 
financiar – bancare, precum: intermediere bancară, 
economisire, creditare; 

 Însuşirea cunoştinţelor referitoare la inovarea şi abandonarea 
produselor şi serviciilor bancare precum şi a tipologiei şi 
particularităţilor principalelor produse şi servicii bancare 

 Formarea deprinderii de realizare a proiectelor în echipă şi de 
realizare a activităţilor de cercetare aplicativă. 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de 
predare 

Observaţii 

Sistemul financiar – elemente generale Metode de 
predare-învățare: 

expunerea,  
dezbaterea,  

demonstrația, 
 lectura,  

studiul de caz 

2 ore 
Sistemul bancar: structură și funcționalitate 2 ore 
Instituţiile de credit şi motivaţia funcţionării lor 4 ore 
Produsele şi serviciile bancare 2 ore 
Cererea  și oferta de produse şi servicii bancare 2 ore 
Economisirea bancară 5 ore 
Creditarea bancară 5 ore 
Serviciile bancare 2 ore 
Alternative financiare și non-financiare la produsele și serviciile 
bancare 

2 ore 

Educaţia financiară a clienţilor bancari 2 ore 
Bibliografie 
 Bratu, R.D. (2014) – Integrarea sistemului bancar din Romania in sistemul bancar european, 

Editura Lucian Blaga, Sibiu 
 Bratu, R.D. (2016) – Crisis and Regulation of Financial Banking Activity, Lampbert, Germany. 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

3 
 

 Petria, N. (2003) – Monedă, credit, bănci, burse, Editura Alma Mater, Sibiu. 
 Turliuc, V. (2009) – Monedă ți credit, Editura Alexandru Ioan Cuza, Iasi. 
 www.bnro.ro – studii, analize, raparte, etc. 
 site-urile băncilor comercile din Romania 
 Site-urile unor instituții supranaționale precum: Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, 

Banca Internațională a Reglementelor, Banca Centrală Europeană, etc. 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de 

predare 
Observaţii 

Prezentarea principalelor componente ale sistemului financiar 
global actual 

 
Metode de 

predare-învățare: 
 

dezbaterea, 
demonstrația, 

lectura, analiza, 
redactarea, 
exercițiul, 

studiul de caz 

2 ore 

Studierea sistemului bancar romanesc si a celui european 2 ore 
Analiza unui grup bancar care activează in Romania – structură 
organizatorică și operațională 

2 ore 

Analiza produselor și servicilor bancare ale grupului financiar – 
bancar selectat 

2 ore 

Studierea procesului și dimensiunii creditării bancare in Romania 
și UE 

6 ore 

Analiza cadrului actual de reglementare a falimentului personal in 
Romania 

2 ore 

Studierea procesului și dimensiunii economisirii bancare, și a 
garantarii acesteia in Romania și UE 

6 ore 

Evidențierea avantajelor și dezavantajelor serviciilor bancare la 
distanta 

2 ore 

Studierea produselor financiare alternative la produselle bancare, 
oferite pe piața din Romania 

2 ore 

Prezentarea și familiarizarea cu programele de educație financiară 
pentru individuali 

2 ore 

Bibliografie 
 Bratu, R.D. (2014) – Integrarea sistemului bancar din Romania in sistemul bancar european, 

Editura Lucian Blaga, Sibiu 
 Bratu, R.D. (2016) – Crisis and Regulation of Financial Banking Activity, Lampbert, Germany. 
 Petria, N. (2003) – Monedă, credit, bănci, burse, Editura Alma Mater, Sibiu. 
 Turliuc, V. (2009) – Monedă ți credit, Editura Alexandru Ioan Cuza, Iasi. 
 www.bnro.ro – studii, analize, raparte, etc. 
 site-urile băncilor comercile din Romania 
 Site-urile unor instituții supranaționale precum: Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, 

Banca Internațională a Reglementelor, Banca Centrală Europeană, etc. 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Cunoașterea particularităților produselor și serviciilor bancare de către studenți, utile pentru 
desfășurarea activităților de internshipuri și viitoarei activități profesionale în domeniul financiar – 
bancar. 
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10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de 
evaluare 

10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                      
nota finală 

10.4 Curs              Examen scris Test grilă 40% 
10.5 Seminar/laborator Participare activă la 

seminar – rezolvarea 
activităților de 
cercetare impuse 

Activitate seminar de 
cercetare 

60% 

10.6 Standard minim de performanţă   
 Rezolvarea corectă a testului grilă în proportie de 100%                                 

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs      Semnătura titularului de semina 
…………….  ……………………….                                       …………………..   
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   ....................                ......................................... 

 


