FIŞA DISCIPLINEI
1. Date despre program
1.1 Instituţia de învăţământ superior
1.2 Facultatea
1.3 Departamentul
1.4 Domeniul de studii
1.5 Ciclul de studii
1.6 Programul de studii/Calificarea

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi
Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Administrarea Afacerilor
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi Bănci

2. Date despre disciplină
OPERATIUNILE INSTITUTIILOR DE CREDIT
2.1 Denumirea disciplinei
2.2 Titularul activităţilor de curs
2.3 Titularul activităţilor de seminar
2.4 Anul de studiu II
2.5 Semestrul IV
2.6 Tipul de evaluare E

2.7 Regimul disciplinei

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
3.4 Total ore din planul de învăţământ 44
din care: 3.5 curs
22
3.6 seminar/laborator
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
3.7 Total ore studiu individual

Ob

2
22
ore
24
25
25
3
4

81

3.9 Total ore pe semestru

125

3. 10 Numărul de credite

5

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1 de curriculum
 Economie
4.2 de competenţe



Nu este cazul

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a
 Studenţilor participanţi la prelegeri li se solicită un comportament adecvat mediului
academic.
cursului
5.2. de desfășurare a
 Studenţilor participanţi la seminarii li se solicită un comportament adecvat mediului
academic.
seminarului/laboratorului
 Lucrările din portofoliul de seminar vor fi predate la termenul stabilit de titular.
Cererile de amânare vor fi acceptate doar pentru motive bine întemeiate.

Competenţe
transversale

Competenţe profesionale

6. Competenţele specifice acumulate
Identificarea şi definirea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în instituţiile de
credit – C1.1.
Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în instituţiile
de credit – C1.2.
Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în instituţiile de credit pentru
rezolvarea de probleme specifice - C1.3.
Evaluarea critică a conceptelor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară folosite pentru rezolvarea de
probleme – C1.4.
Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în elaborarea de
proiecte/lucrări – C1.5.
Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor
referitoare la o problemă economico-financiară – C2.1.
Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o
problemă economico-financiară – C2.2.
Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la o
problemă economico-financiară – C2.3.
Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi analiza datelor
economico-financiare – C2.4.
Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor culese - C2.5.
Descrierea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul instituţiilor de credit - C3.1.
Explicarea lucrărilor de natură economico-financiară realizate la nivelul instituţiilor de credit - C3.2.
Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru realizarea lucrărilor economicofinanciare – C3.3.
Utilizarea unor indicatori de calitate pentru evaluarea realizării lucrărilor de natură economico-financiară –
C3.4.
Elaborarea unui studiu referitor la realizarea lucrărilor economico-financiare – C3.5.
Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare – C4.1.
Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare – C4.2.
Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor
financiare – C4.3.
Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare - C4.4.
Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare – C4.5.
Nu este cazul

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1 Obiectivul general al disciplinei
 Să familiarizeze studenţii cu desfăşurarea operaţiunilor instituţiilor de
credit
7.2 Obiectivele specifice
 Să faciliteze înţelegerea rolului instituţiilor de credit;
 Să dezvolte abilităţi de evaluare a operaţiunilor de creditare şi de
acceptare a depozitelor

8. Conţinuturi
8. 1 Curs

Metode de predare

Observaţii

CONŢINUTUL OPERAŢIUNILOR INSTITUŢIILOR DE
prelegere
1 prelegere - 2 ore
CREDIT
SISTEMUL INSTITUŢIILOR DE CREDIT
prelegere
1 prelegere - 2 ore
OPERAŢIUNI DE CREDITARE
prelegere
3 prelegeri - 6 ore
OPERAŢIUNI DE ACCEPTARE A DEPOZITELOR
prelegere
1 prelegeri - 2 ore
OPERAŢIUNI DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI FĂRĂ NUMERAR
prelegere
3 prelegeri – 6 ore
OPERAŢIUNI PE BAZĂ DE CARDURI
prelegere
2 prelegeri - 4 ore
Bibliografie
 Capraru Bogdan, Activitatea bancara – Sisteme, operatiuni si practici, Editia a II-a, Editura C. H. Beck,
Bucuresti, 2014;
 Dardac Nicolae, Barbu Teodora, Monedă, bănci şi politici monetare, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 2005;
 Hoanţă Nicolae: Bani şi bănci, Editura Economică, Bucureşti, 2001;
 Ionescu Lucian C. (coord.): Băncile şi operaţiunile bancare, Editura Economică, Bucureşti, 1996;
 Kiriţescu Costin C., Dobrescu Emilian: Băncile, mică enciclopedie, Editura Expert, Bucureşti, 1998;
 Mihai Ilie, Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare, Editura Expert, Bucureşti, 2003;
 Nitu Ion, Nitu Alin, Creditul bancar – Teme si aplicatii, Editura Expert, Bucureşti, 2008;
 Nitulescu Gabriel, Ghidul financiar-bancar al României Realizat sub patronajul Băncii Naţionale a României,
Editura House of Guides, 2008;
 Paraschiv Dorel Mihai, Tehnica plăţilor internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2003;
 Ungurean Pavel V., Banking. Produse şi operaţiuni bancare, Editura Dacia, Cluj – Napoca, 2001
8. 2 Seminar/laborator
Metode de predare
Observaţii
Coordonate ale activităţii unei instituţii de credit
Dezbatere pe baza unor eseuri
1 seminar - 2 ore
pregătite de studenţi
Analiza operaţiunilor instituţiilor de credit din România din
Dezbatere pe baza unor eseuri
1 seminar - 2 ore
perspectiva legii privind activitatea bancară
pregătite de studenţi
Studiul reglementărilor bancare actuale
Dezbatere pe baza unor eseuri
1 seminar - 2 ore
pregătite de studenţi
Studiul operaţiunilor de creditare
Aplicaţii; studii de caz
3 seminarii - 6 ore
Operaţiuni de acceptare a depozitelor
Aplicaţii; studii de caz
2 seminarii - 4 ore
Caracteristici ale instrumentelor de plată fără numerar
Dezbatere pe baza unor eseuri
1 seminar - 2 ore
pregătite de studenţi
Operaţiuni pe bază de carduri; Electronic Banking
Studii de caz
2 seminarii - 4 ore
Bibliografie
www.bnr.ro și site-urile instituţiilor de credit
 Capraru Bogdan, Activitatea bancară – Sisteme, operațiuni și practici, Ediția a II-a, Editura C. H. Beck,
Bucuresti, 2014;
 Mihai Ilie, Tehnica şi managementul operaţiunilor bancare, Editura Expert, Bucureşti, 2003;
 Nitu Ion, Nitu Alin, Creditul bancar – Teme si aplicatii, Editura Expert, Bucureşti, 2008;
 Nitulescu Gabriel, Ghidul financiar-bancar al României Realizat sub patronajul Băncii Naţionale a României,
Editura House of Guides, 2008;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului;

Legea nr. 227/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de
credit şi adecvarea capitalului;

Ordonanţa de urgenţă nr. 25 din 18 martie 2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului (Monitorul Oficial, Partea I nr. 179 din
23 martie 2009);

Legea nr. 270 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2009 pentru modificarea şi





















completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituţiilor financiare
dintr-un conglomerat financiar;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi a altor acte normative;
Legea nr. 231/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2010 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
şi a altor acte normative;
Ordonanţa nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum
şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar;
Ordonanţa nr. 1/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul instituţiilor de
credit;
Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2012 pentru modificarea art. 240 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
Legea nr. 271/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2012 pentru modificarea art.
240 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea
capitalului;
Legea nr. 272/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2006
privind supravegherea suplimentară a instituţiilor de credit, a societăţilor de asigurare şi/sau de reasigurare, a
societăţilor de servicii de investiţii financiare şi a societăţilor de administrare a investiţiilor dintr-un conglomerat
financiar, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului
şi a Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
Ordonanţa de urgenţă nr. 113/2013 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului;
Norme de implementare;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.113/2009 privind serviciile de plată;
Legea nr. 197/2010 pentru aprobarea OUG 113/2009;
Regulamentul Băncii Naţionale a României nr.21/2009 privind instituţiile de plată;
Regulamentul BNR nr. 4/2011 pentru modificarea şi completarea Reg. 21/2009;
Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica;
Regulamentul BNR nr. 8/2011 privind instituţiile emitente de monedă electronica;
Regulamentul BNR nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea
provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României,
altele decât instituţiile de credit;
Ordinul BNR nr. 4/2012 referitor la raportarea situaţiei privind clasificarea expunerilor din credite/credite legate
de serviciile de plată şi necesarul de provizioane specifice de risc de credit aferent acestora, aplicabil entităţilor
supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor
profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
În elaborarea conţinutului disciplinei şi a metodelor de predare au fost luate în considerare concluziile unor discuţii pe
care titularul disciplinei le-a purtat cu reprezentanţi ai unor instituţii publice, ai mediului de afaceri precum şi cu titularii
unor discipline înrudite.

10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Înţelegerea terminologiei
Examen: scris
operaţiunilor de credit
Capacitatea de înţelegere a
Portofoliul de lucrări este luat în
10.4 Curs
rolului şi modului de
considerare numai dacă este
funcţionare a instituţiilor de
demonstrată îndeplinirea standardelor
credit
minime de performanţă.
Capacitatea de analiză a
Accesul la examen este condiţionat de
10.5 Seminar/laborator elementelor operaţiunilor
prezentarea unui portofoliu de lucrări.
instituţiilor de credit
10.6 Standard minim de performanţă
 Înţelegerea noţiunilor de bază aferente operaţiunilor instituţiilor de credit

10.3 Pondere
din nota finală
60%

40%

