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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              GESTIUNE BANCARA 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf. univ. dr. Petria Nicolae  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Petria Nicolae  
2.4 Anul de studiu III 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                             18 
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 4 
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         Cunoștinte de monedă, credit, produse și servicii bancare, micro și macro 
economie 

4.2 de competenţe          
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

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

5.2. de desfăşurare a                                  
seminarului/laboratorului 

 Suport media de curs 
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6. Competenţele specifice accumulate 
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 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi 
interpretare a datelor referitoare la o problemă financiar-bancară;  

 Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul institutiilor de credit; 
Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare la nivelul instituțiilor de 
credit, precum și a riscurilor asociate acestora;  

 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiar bancare; 
 Ințelegerea tehnicilor de gestiune a riscurilor bancare și utilizarea instrumentelor de combatere 

a riscurilor; 
 Ințelegerea și calcularea indicatorilor de performanță bancară. 
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  Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 

 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

 
 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenților cu problematica gestiunii bancare cu 
referire la organizarea bancară, gestiunea pasivelor, activelor, 
riscurilor și performanțelor bancare. 

7.2 Obiectivele specifice              înţelegerea mecanismelor  de constituire şi oragnizare a instituţiilor 
de credit pornind de la legislaţia naţională şi cea internaţională; 

 asimilarea informaţiilor şi cunoștinţelor legate de gestiunea 
operaţiunilor pasive şi active ale instituţiilor de credit; 

 prezentarea principalelor riscuri cu care se confruntă activitatea 
bancară precum şi a mecanismelor, tehnicilor şi politicilor de 
identificare, evaluare, monitorizare și rezoluţionare a acestora; 

 însuşirea de către studenţi de cunoştinţe şi crearea de competenţe 
privind determinarea, interpretarea şi gestionarea performanţelor 
bancare. 

    
8. Conţinuturi 
 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Gestiunea bancară- concept, rol și importanță Expunerea 2 ore 
Organizarea bancară - sisteme bancare 

Prelegerea, 
analiza critică, 

analiza 
comparativă 

 

2 ore 
Gestiunea pasivelor bancare- structura pasivelor, gestiunea capitalurilor 2 ore 
Gestiunea resurselor atrase și riscurilor associate 4 ore 
Gestiunea operațiunilor active ale băncilor- Principii și reguli privind 
plasarea resurselor   

2 ore 

Gestiunea operațiunilor de creditare a agenților economici și persoanelor 
fizice  

2 ore 

Gestiunea plasamentelor pe piețele financiare 2 ore 
Riscurile în activitatea bancară 2 ore 
Contextul de manifestare a riscurilor bancare 2 ore 
Obiectivele gestiunii riscurilor bancare 2 ore 
Monitorizarea riscurilor bancare 2 ore 
Gestiunea performanțelor bancare 
 

4 ore 
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Bibliografie 
 Petria, N. (coord), Gestiune bancară, suport de curs, 2016 
 Ioan I Trenca, Hadrian- Traian Silivestru, Managementul Riscului Operaţional în Bănci, Ed. Casa Cărţii 

de Ştiinţă, Cluj-Napoca,2011. 
 Ioan I Trenca, Simona S. Mutu, Managementul Riscurilor Bancare – soluţii econometrice, Ed.Casa 

Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012; 
 Căpraru Bogdan, Activitatea bancară. Ed. 2-a. Editura C.H.Beck Bucureşti. 2014 
 Ioan I Trenca, Mihail Dragoş Bolocan, Performanţă şi Risc în Bănci, Ed.Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-

Napoca, 2008 
 OUG nr. 99 din 06/12/2006(*)  privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului; 
 Regulamentul nr 5/2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit, Regulamentul UE nr. 

575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului /26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru 
instituțiile de credit și firmele de investiâii 

8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Discutarea si explicitarea conceptului de gestiune bancară. Rolul şi 
importanţa gestiunii în cadrul băncilor 

Dezbatere, 
prezentare 

2 ore 

Organizarea sistemului bancar. Organizarea băncilor, Organigramele şi 
regulamentele de organizare şi funcţionare. Cadrul de administrare al 
băncilor. Rolul consiliului de supraveghere şi al directoratului. Stadiul 
actual al sistemului bancar românesc 

Expunere, 
Prezentare studiu 

de caz 
2 ore 

Structura pasivelor băncii. Constituirea şi creşterea capitalului propriu. 
Evoluţia capitalurilor in sistemul bancar românesc. Cerinţe privind 
adecvarea capitalului 

Expunere, 
prezentare 

referate, dezbatere 
2 ore 

Resursele atrase - surse şi costuri. Evoluţia pasivelor în cadrul 
sistemului bancar românesc. Controlul riscurilor generate procesul de 
atragere a resurselor 

Expunere, 
prezentare 

referate, dezbatere 
4 ore 

Structura şi dinamica activelor bancare. Evolutia activelor bancare în 
sistemul bancar romanesc. Corealaţia între active și pasive. Corelaţia 
credite-active şi credite – depozite 

Analiza studiu de 
caz, proiecte 

2 ore 

Principiile activităţii de creditare. Analiza portofolilui de credite. 
Clasificarea creditelor. Analiza plasamentelor bancare. 

Expunere , 
dezbatere, analiză 

studiu de caz 
2 ore 

Principiile activităţii de creditare. Analiza portofolilui de credite. 
Clasificarea creditelor. Analiza plasamentelor bancare. 

Expunere , 
dezbatere, analiză 

studiu de caz 
2 ore 

Definirea şi clasificarea riscurilor bancare. Indicatori de măsurare a 
riscurilor bancare. 

Expunere, 
prezentare 

referate, dezbatere 
2 ore 

Tehnici şi metode de control a riscurilor de credit. Indicatori ai riscului 
operaţional 

Expunere, 
prezentare 

referate, dezbatere 
2 ore 

Structura şi organizarea funcţiei de administrare a riscurilor. Strategii de 
administrare a riscurilor de credit , de piaţă şi operaţionale. Procese şi 
proceduri de administare a riscurilor. 

Dezbatere, 
prezentare studii 

de caz 
2 ore 

Strategii de administrare a riscurilor de credit , de Structura şi 
organizarea funcţiei de administrare piaţă şi operaţionale. Procese şi 
proceduri de administare a riscurilor. 

Prezentare 
strategii, 
dezbatere 

2 ore 

Tehnici şi metode de selectare , recrutare şi angajare a personalului. 
Instruirea, motivarea şi promovarea personalului. Performanțele bancare 

Rol Play 4 ore 

Bibliografie 
 Nicolae Petria ,  Gestiune Bancară, Suport de curs, 2016 
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 Ioan I Trenca, Mihail Dragoş Bolocan, Performanţă şi Risc în Bănci, Ed.Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-
Napoca, 2008 

 Ioan I Trenca, Simona S. Mutu, Managementul Riscurilor Bancare – soluţii econometrice, Ed.Casa 
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2012; 

 Căpraru Bogdan, Activitatea bancară. Ed. 2-a. Editura C.H.Beck Bucureşti. 2014 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 
Titularul cursului este un membru al comunităţii bancare la nivel naţional prin funcţiile de top management 
ocupate în cadrul unor bănci importante şi în comitetele de supraveghere. Prin participările la evenimentele 
ştiinţifice organizate de BNR în colaborarea cu mediul universitar au avut loc discuţii concrete legate de 
modul de predare a disciplinelor din sfera bancară cu specialiştii din practică. În mod constant, majoritatea 
studenţilor de la specializarea „Finanţe şi bănci” efectuează stagiul de practică în cadrul agenţiilor bancare 
ocazie cu care s-a menţinut contactul direct cu practica bancară. 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs              Prezenta active la curs Prezența 10% 
 Abilitatea de explicare şi 

interpretare 
Teste grilă 50% 

10.5 Seminar/laborator Participarea activă Prezența 10% 
Realizarea temelor și 
proiectelor 

Notarea calității referatelor 
și temelor 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă   
Studentul cunoaşte conceptele şi le interpretează corect din punct de vedere practic și teoretic 
Limbajul de specialitate este corect utilizat 
Minim nota 5 la testul grilă și temele de control                            

 
 
 
 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


