
 

 

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   Finanţe-Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanţe 
1.5 Ciclul de studii                   Licenţă 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanţe și Bănci 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              CONTABILITATE BANCARĂ 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. univ. dr. Sava Raluca  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Asociat drd. Pop Ioana  
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei DI 

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

3.1 Număr de ore pe săptămână          3 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        Bazele contabilității, Operațiunile instituțiilor de credit 
4.2 de competenţe        Cunoașterea elementelor patrimoniale și a principalelor operațiuni 

desfășurate de o bancă comercială. 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

laptop, videoproiector 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

Prezenţa la orele de seminar este obligatorie pentru toți studenţii. 
La începutul fiecărui seminar, studenții trebuie să prezinte la 
solicitarea cadrului didactic tema primită în seminarul/seminarele 
precedent(e). Pe parcursul desfășurării seminarului, studenții trebuie 
să dea curs solicitărilor cadrului didactic de a rezolva aplicații 
practice (atât la tablă cât și în bancă) respectiv de a răspunde la 
întrebări legate de materie. 



 

 

Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice 

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
Facultatea de Științe Economice 

2 
 

    
6. Competenţele specifice accumulate 
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 Realizarea operativă a activităţii financiar-contabile la nivelul instituţiilor de credit 
 Aplicarea tehnicilor şi procedurilor de înregistrare operativă specifice contabilităţii instituţiilor 

de credit 
 Participarea la elaborarea şi implementarea programelor informatice destinate domeniului 

financiar-contabil în cadrul unei instituţii de credit 
 Elaborarea situaţiilor financiare, a documentelor de sinteză, a raportărilor către diferite 

organisme  precum şi efectuarea de analize, sinteze şi previziuni economice 
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  Nu este cazul 
 
 
 
 
 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Deezvoltarea și aprofundarea abilităţile necesare pentru reflectarea în 
contabilitate a operaţiilor economice regăsite în activitatea unei instituţii de 
credit 

7.2 Obiectivele specifice            Disciplina este menită: 
 Să introducă studenţii în domeniul contabilităţii instituţiilor de credit; 
 Să formeze abilităţile necesare pentru reflectarea în contabilitate a operaţiilor 

economice din instituţiile bancare şi de credit; 
 Să aprofundeze baza ştiinţifică a studenţilor pentru formarea unui 

raţionament profesional autentic, specific băncilor şi altor instituţii de credit; 
 Să dezvolte capacităţii studentului de a înţelege activitatea unei unităţi  

bancare si de credit, desfăşurate în cadrul economiei reale; 
 Să creeze condiţii care să permită studenţilor aprofundarea cunoştinţelor 

despre referenţiale contabile nationale și internationale aplicabile instituţiilor 
de credit; 

 Să incite studenţii la implicarea lor în activitatea de cercetare ştiinţifică 
contabilă în domeniul financiar-bancar. 

    
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Organizarea contabilităţii în instituţiile de credit – principii, 
particularităţi, metode şi procedee specifice  

prelegere, 
dezbatere 

2 ore 

Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie 

prelegere, 
dezbatere, 

problematizare 

2 ore 
Contabilitatea decontărilor intra şi interbancare 4 ore 
Contabilitatea operaţiunilor cu titluri - recunoaştere, evaluare şi 
înregistrare în contabilitate 

2 ore 

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor faţă de personal, bugetul statului şi 
bugetul asigurărilor sociale 

2 ore 

Contabilitatea resurselor materiale şi a operaţiilor de gestiune internă – 
recunoaştere, evaluare şi înregistrare în contabilitate 
 

4 ore 
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Contabilitatea valorilor imobilizate - recunoaştere, evaluare şi 
înregistrare în contabilitate 

prelegere, 
dezbatere, 

problematizare 

2 ore 

Contabilitatea capitalurilor proprii, capitalurilor asimilate şi a 
provizioanelor - recunoaştere, evaluare şi înregistrare în contabilitate 

2 ore 

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor  şi rezultatelor în instituţiile de 
credit - recunoaştere, evaluare şi înregistrare în contabilitate 

4 ore 

Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor de credit – componente, 
întocmire, analiza 

4 ore 

Bibliografie 
 Dedu Vasile, Enciu Adrian, Contabilitate bancara, Editura Economica, Bucuresti, 2009; 
 Firescu V.,  Contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Sitech, Craiova, 2010;  
 Firescu V., Reflectarea principalelor operaţiuni în contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Sitech, 

Craiova, 2012;  
 Lupulescu G., Gestiunea internă a profitabilităţii băncilor comerciale, Ed. Economică, Bucureşti, 2011 
 Mureşan Mariana, Palfi Cristina, David Delia, Păiuşan Luminiţa, Contabilitatea societăţilor bancare, 

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009; 
 Sava R., Contabilitatea instituţiilor de credit, Ed. Continent, Sibiu, 2007 
 Sucală Lucia, Ştefănescu Cristina, Contabilitate bancară – studii de caz, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca, 2009; 
 Ordin BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (actualizat 2016) 
 Ordin BNR nr. 7/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 

27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (intrare în vigoare de la 01.01.2016) 

 OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (actualizat 2016) 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de 

predare 
Observaţii 

Organizarea contabilităţii în instituţiile de credit – principii, 
particularităţi, metode şi procedee specifice  

discuţii 2 ore 

Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie 

aplicaţii, exerciţii 

2 ore 
Contabilitatea decontărilor intra şi interbancare 4 ore 
Contabilitatea operaţiunilor cu clientelei  2 ore 
Contabilitatea operaţiunilor cu titluri - recunoaştere, evaluare şi 
înregistrare în contabilitate 

2 ore 

Contabilitatea creanţelor şi datoriilor faţă de personal, bugetul statului şi 
bugetul asigurărilor sociale 

2 ore 

Contabilitatea resurselor materiale şi a operaţiilor de gestiune internă – 
recunoaştere, evaluare şi înregistrare în contabilitate 

2 ore 

Contabilitatea valorilor imobilizate - recunoaştere, evaluare şi 
înregistrare în contabilitate 

2 ore 

Contabilitatea capitalurilor proprii, capitalurilor asimilate şi a 
provizioanelor - recunoaştere, evaluare şi înregistrare în contabilitate 

2 ore 

Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor  şi rezultatelor în instituţiile de 
credit - recunoaştere, evaluare şi înregistrare în contabilitate 

4 ore 

Situaţiile financiare anuale ale instituţiilor de credit – componente, 
întocmire, analiza 

4 ore 

Bibliografie 
 Dedu Vasile, Enciu Adrian, Contabilitate bancara, Editura Economica, Bucuresti, 2009; 
 Firescu V.,  Contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Sitech, Craiova, 2010;  
 Firescu V., Reflectarea principalelor operaţiuni în contabilitatea instituţiilor de credit, Editura Sitech, 
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Craiova, 2012;  
 Lupulescu G., Gestiunea internă a profitabilităţii băncilor comerciale, Ed. Economică, Bucureşti, 2011 
 Mureşan Mariana, Palfi Cristina, David Delia, Păiuşan Luminiţa, Contabilitatea societăţilor bancare, 

Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009; 
 Sava R., Contabilitatea instituţiilor de credit, Ed. Continent, Sibiu, 2007 
 Sucală Lucia, Ştefănescu Cristina, Contabilitate bancară – studii de caz, Editura Risoprint, Cluj-

Napoca, 2009; 
 Ordin BNR nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele 

Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (actualizat 2016) 
 Ordin BNR nr. 7/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 

27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de 
Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit (intrare în vigoare de la 01.01.2016) 

 OUG 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (actualizat 2016) 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Continutul disciplinei este coroborat cu normele bancare de la nivel national. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs              Aplicarea tehnicilor şi 
procedurilor de 
înregistrare de 
înregistrare în 
contabilitatea instituţiilor 
de credit 
Aplicarea unui 
raţionament profesional 
autentic în rezolvarea 
aplicațiilor practice 

Un examen în sesiune ce va 
consta în rezolvări de 
aplicații practice furnizate 
de cadrele didactice şi /sau 
elaborarea  și rezolvarea 
unor aplicații practice pe o 
temă formulată de cadrele 
didactice și/sau răspunsul la 
întrebări din teoria predată 
și/sau din reglementările 
contabile relevante. 

70% 

10.5 Seminar/laborator Însușirea și înțelegerea 
problematicii specifice 
tratate la curs și seminar; 
Aplicarea tehnicilor şi 
procedurilor de 
înregistrare în 
contabilitate specifice 
instituţiilor de credit, cu 
ocazia rezolvării 
exercițiilor atât pe 
parcursul seminarului cât 
și cu ocazia rezolvării 
temelor. 
Capacitatea de 
argumentare și evaluarea 
argumentelor proprii sau 
susținute de alții 

Studenții vor fi notați pe 
parcursul semestrului atunci 
când rezolvă aplicații 
practice (la tablă), când 
participă activ și constructiv 
la dezbateri răspunzând 
întrebărilor din 
materie/legislație adresate 
de cadrul didactic precum și 
separat pentru prezentarea 
temelor primite spre 
rezolvare în 
seminarul/seminarele 
precedente 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă   
• Pentru absolvirea acestei discipline este necesară obținerea unei note finale de minim 5(cinci); 
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• Notele acordate sunt între 1(unu) și 10(zece); 
• Studenții trebuie să abordeze fiecare problematică (întrebare, aplicație practică) din cadrul subiectului de 

examen; 
• Examenul este scris și durează 60 minute. 
    Printre standardele minime de performantă a fi atinse se numără: aplicarea tehnicilor şi procedurilor de 
înregistrare în contabilitatea instituţiilor de credit a principalelor operațiuni întâlnite în activitatea desfăşurată 
de acestea: acordarea de credite clientelei nebancare precum şi altor instituţii financiare şi/sau de credit, 
contractarea de împrumuturi de la alte instituţii de credit sau de la Banca Naţională a României, atragerea şi 
plasarea depozitelor pe piaţa interbancară, operaţiuni de schimb valutar, operaţiuni de schimb la vedere şi la 
termen, operaţiuni de achiziţie şi vânzare de titluri de valoare etc.                                 

 
 
 
 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


