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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         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              OPERAŢIUNILE INSTITUŢIILOR 

 DE CREDIT 
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Ramona Orăștean 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Ioana Sbârcea 
2.4 Anul de 
studiu 

III 2.5 
Semestrul   

I 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: 3.2 curs 28 3.3 seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe 
teren                                                                             

14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   25 
Tutoriat 14 
Examinări 2 
Alte activităţi ..................................                                       
3.7 Total ore studiu individual      69 
3.9 Total ore pe semestru            125 
3.10 Numărul de credite              5 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum        Monedă și credit 

Produse și servicii bancare 
4.2 de competenţe        - 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a cursului                 - 
5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

Participarea în proporţie de 70% la seminariile de pe 
parcursul semestrului. 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si

on
al
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 identificarea și definirea termenilor şi noţiunilor specifice instituţiilor de credit; 
 explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor, instrumentelor, relaţiilor, 

conexiunilor şi dependenţelor existente între operaţiunile instituţiilor de credit;  
 aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor financiar-bancare în 

instituțiile de credit pentru rezolvarea de probleme specifice;  
 evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor financiar-bancare folosite 

pentru rezolvarea de probleme; 
 valorificara conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor instituțiilor de credit în 

elaborarea unor proiecte din domeniul bancar.  
 identificarea şi descrierea operaţiunilor instituțiilor de credit – de atragere de fonduri, 

de transfer de fonduri și de utilizare a fondurilor - precum şi a mecanismelor acestora; 
 explicarea şi interpretarea unor idei şi a conţinuturilor teoretice şi practice specifice 

instituţiilor de credit; 
 explicarea operaţiunilor specifice instituțiilor de credit; 
 sinteza şi evaluarea proceselor şi fenomenelor financiare ce au loc şi se manifestă în 

cadrul instituţiilor de credit naţionale; 
 aplicare a cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice pentru 

derularea operaţiunilor instituțiilor de credit; 
 evaluare a calităţii execuţiei operaţiunilor bancare;  
 simulare a unor operaţiuni financiar-bancare. 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er

sa
le

 

 dezvoltarea capacităţii de transpunere în practică a cunoştinţelor teoretice dobândite; 
 dezvoltarea unui spirit universitar bazat pe creativitate şi studiu individual; 
 explicarea importanţei practice a cunoaşterii corecte şi în detaliu a noţiunilor cu care 

operează sectorul bancar; 
 însuşirea unui comportament adecvat cu privire la abordarea unor probleme referitoare 

la noile realităţi din mediul financiar-bancar; 
 stimularea încrederii şi a motivaţiei de a lucra în echipe multidisciplinare cu specialişti 

din alte domenii; 
 familiarizarea cu modelele de formare diverse şi cu orientările actuale dominante la 

nivel internaţional precum și identificarea oportunităţilor de formare continuă pentru 
construirea unui plan personal de dezvoltare profesională.  

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

 
7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 însuşirea terminologiei specifice domeniului bancar privind 
operațiunile instituțiilor de credit. 

7.2 Obiectivele 
specifice             

 aprofundarea elementelor legate de specificul activităţii bancare; 
 înțelegerea practică a modului de desfășurare a activității 

instituțiilor de credit. 
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8.  Conţinuturi 
 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Rolul şi funcţiile băncii centrale: Banca centrală – scurt 
istoric, atribuţii; Funcţiile băncii centrale 

prelegere 2 ore 

Politica monetară – componentă a politicii economice: 
Politica monetară – concept, obiective; Instrumente de 
politică monetară; Strategii de politică monetară 

prelegere 2 ore 

Instituţiile de credit şi operaţiunile acestora:  
Concept, tipologie; Reglementări privind activitatea 
bancară în România; 

prelegere 2 ore 

Particularităţi ale sistemelor bancare actuale; Operaţiuni  
desfăşurate 

prelegere 2 ore 

Operaţiunile bancare de atragere a fondurilor: Tipuri de 
conturi bancare; Deschiderea,  funcţionarea şi închiderea 
conturilor 

prelegere 2 ore 

Operaţiunile bancare de transfer al fondurilor: 
Operaţiunile cu numerar ale băncilor comerciale 

prelegere 2 ore 

Tehnica plăţilor prin instrumente de plată fără numerar  
(ordin de plată, cec) 

prelegere 2 ore 

Tehnica plăţilor prin instrumente de plată fără numerar  
(bilet la ordin, cambie) 

prelegere 2 ore 

Compensarea şi decontarea plăţilor interbancare prelegere 2 ore 
Viramentul – procedeu tehnic bancar şi instrument de 
plată 

prelegere 2 ore 

Tehnica plăţilor prin instrumente de plată cu acces la 
distanţă 

prelegere 2 ore 

Transferul internaţional al fondurilor (acreditiv 
documentar, incaso documentar,  ordin de plată) 

prelegere 2 ore 

Operaţiunile bancare de plasare a fondurilor: Creditarea 
şi evaluarea riscului 

prelegere 2 ore 

Operaţiunile cu titluri financiare ale băncilor comerciale prelegere 2 ore 
Bibliografie 
 Brezeanu, P., Florescu, D. - Tehnici și operațiuni bancare pentru administrarea afacerilor, Ed. 

Cavallioti, București, 2012 
 Căpraru, B. - Activitatea bancară. Sisteme, operaţiuni şi practici, ediția a 2-a, Ed. C.H. Beck, 

Bucureşti, 2014 
 Cerna, S. - Politica monetară, București, Ed. Academiei Române, 2014 
 Dardac, N., Barbu, T. -  Monedă, bănci şi politici monetare, Ed. Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 2005 
 Dardac, N., Barbu, T. -  Instituții de credit, Ed. ASE, Bucureşti, 2012 
 Niță, M. - Titlurile de credit ca instrumente de plată, Ed. C.H. Beck, București, 2010 
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 Orăștean, R. - Operațiunile instituțiilor de credit – note de curs, 2016 
 Poanta, D. - Instrumente de plată. Sisteme de plăţi, Ed. Universitară, 2010 
 Toma, R. - Politici şi tehnici bancare, Ed. Universităţii Lucian Blaga din Sibiu, 2007 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Rolul şi funcţiile băncii centrale: analiza comparativă 
BNR-BCE 

 Studiu de caz 2 ore 

Politica monetară: analiză comparativă BNR-BCE Studiu de caz 2 ore 
Caracterizare generală a operaţiunilor  desfăşurate de 
băncile comerciale din România 

Studiu de caz 2 ore 

Tipologia instituțiilor de credit Dezbatere 2 ore 
Particularităţi ale sistemelor bancare actuale Studiu de caz 2 ore 
Condiţii de deschidere,  funcţionare şi închidere a unui 
cont la o bancă comercială din România   

Studiu de caz 2 ore 

Operaţiunile de casierie ale unei bănci comerciale Studiu de caz 2 ore 
Asemănări şi deosebiri între ordin de plată, cec, bilet la 
ordin şi cambie 

Dezbatere  2 ore 

Asemănări şi deosebiri între bilet la ordin şi cambie Dezbatere 2 ore 
Avantaje şi dezavantaje ale utilizării monedei electronice Studiu de caz 2 ore 
Contractele standard Studiu de caz 2 ore 
Asemănări şi deosebiri între acreditivul documentar, 
incaso documentar şi  ordinul de plată internaţional 

Dezbatere  2 ore 

Evaluarea creditului prin punctaj: persoane fizice şi 
juridice 

Studiu de caz 2 ore 

Analiza plasamentelor unei bănci comerciale Studiu de caz 2 ore 
Bibliografie 
 Bărbulescu, O. - Instrumentele de plată, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2014 
 Caracota, R. - Sistemul bancar din România: realizări şi perspective, Ed. Universitară, 2012 
 Căpraru, B. - Retail banking, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009 
 Cocriş, V. (coord.) - Băncile centrale, mediul economic și guvernarea în contextul 

mondializării, Ed. Junimea, Iaşi, 2012 
 Dănilă, N., Anghel, L.C., Radu, A.N., Boitan, I., Bistriceanu, G.,  Șinca, F.E. - Corporate 

banking. Produse și servicii bancare, Ed. ASE, București, 2010 
 Dănilă, N., Anghel, L.C., Șinca, F.E. - Retail banking. Produse și servicii bancare retail, Ed. 

Economică, București, 2012  
 Mionel, O. - Tehnica plăților și finanțării internaționale, Ed. Universitară, 2012 
 Nedelescu, M., Stănescu, C. - Produse şi servicii bancare, Ed. Universitară, 2012 
 Roman, A. – Politici monetare, Ed. Universității Al.I. Cuza, Iași, 2009 
 www.bnr.ro, www.ecb.int 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Conținutul prezentei fișe este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele mediului de 
afaceri, cerințe despre care am luat la cunoștință din: 
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- presa de specialitate 
- contractele încheiate între ULBS-FSE și reprezentanții mediului de afaceri 
- experiențele discutate cu membrii asociației Alumni 
- întâlnirile cu reprezentanții mediului de afaceri organizate de Clubul Studenților Economiști 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 
de evaluare 

10.3 
Pondere din                                                         
nota finală     

10.4 Curs              Cunoașterea terminologiei utilizate în 
domeniul bancar 

Examen 
scris  

60% 

Înțelegerea principalelor activități 
desfășurate într-o instituție de credit și a 
conexiunilor dintre ele 
Însușirea modalităților de utilizare a 
instrumentelor de plată naționale și 
internaționale 

10.5 Seminar/laborator Înțelegerea aplicabilității informațiilor 
prezentate la curs și seminar 

Prezentare 
proiect  

40% 

Realizarea unui proiect care să conțină o 
analiză a operațiunilor derulate de o 
instituție de credit din România într-o 
anumită perioadă 
Capacitatea de a sintetiza informațiile 
studiate și de a răspunde la întrebări ale 
colegilor în cadrul dezbaterilor 

10.6 Standard minim de performanţă                                                        
Elaborarea unui proiect care să conțină o analiză a operațiunilor derulate de o instituție de credit 
într-o anumită perioadă. 
 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
01.10.2016       ............................       ............ 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
03.10.2016                  ............. 
 


