
 
 

 

 FIŞA DISCIPLINEI  
 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Gestiune bancară 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  VI 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei Op. 

 

 

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 48 din care:   3.5 curs 24 3.6 seminar/laborator 24 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 22 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  17 

Tutoriat  10 

Examinări 18 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu individual    77 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați 

1.2 Facultatea  Economie și Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

1.5 Ciclul de studii Licență 

1.6 Programul de studii/Calificarea Finanțe și Bănci 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Discipline studiate anterior: Moneda si credit, Produse si servicii bancare. Operațiunile 
instituțiilor de credit, Finanțele întreprinderii, 

 

4.2 de competenţe   
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
 Sală cu tabla, video-proiector/smartboard 

 Studenţii se vor prezenta la prelegeri şi seminarii cu telefoanele mobile închise 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală cu tabla, video-proiector/smartboard 

Termenul predarii lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu studenţii.  

 



 
 

 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

6. Competenţele specifice acumulate  
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C1 Utilizarea adecvata a conceptelor,teoriilor, metodelor si instrumentelor de natură finanaciar bancara în 

institutiile de credit. 1 credite; 

- cunoasterea relatiilor care se stabilesc intre indicatorii de performanta ai bancii si a clientilor acestora ; 

- utilizarea unor metode de cercetare si de analiza a bilantului exercitiului bancar si a contului de profit si 

pierdere 

C2 Culegerea, analiza si interpretarea de date si informatii referitoare la probleme financiare si bancare in 

cadrul institutiilor de credite. 1 credit; 

- utilizarea unor metode de cercetare si de analiza a bilantului exercitiului bancar si a contului de profit si 

pierdere; 

- tehnicile de derulare a operatiunilor bancare, sub impactul factorilor de risc, odatã cu mãsurile de 

contracarare a efectelor acestora;. 

C4 Executia de operatiuni si bancare specifice institutiilor de credit. 1credit; 

utilizarea informatiilor statistice in determinarea performantelor bancare pe tipuri de riscuri si client,clienti la 

nivelul bilantului bancar; 

- analiza prin metode statistice si cantitative a  influentei factorilor exogeni asupra performantelor bancare si 

costurile acestor influente; 

C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul institutiilor de credit. 1 credit; 

- Realizarea unei lucrări de analiză,utilizând indicatori financiari specifici mediului bancar,prin luarea unor 

decizii necesare pentru evitarea riscurilor; 
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CT1     Aplicarea principiilor, normelor și valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă și responsabilă. 0,5 credite; 

 

CT2      Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de tehnici de 

relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei. 0,5 credite; 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  - pregatirea studentilor pe probleme legate de managementul societatilor 
financare-bancare, pe baza legislatiei in vigoare si a caracteristicilor 
gestiunii institutiilor financiar-bancare, accentuand elementele de gestiune a 
riscurilor; 

- asigurarea unei pregatiri teoretice si practice superioare a studentului in 
ceea ce priveste tehnicile de derulare a operatiunilor bancare, sub impactul 
factorilor de risc, odatã cu mãsurile de contracarare a efectelor acestora;.  

- cunoasterea relatiilor care se stabilesc intre indicatorii de performanta ai 
bancii si a clientilor acestora ; 

7.2 Obiectivele specifice   

- utilizarea unor metode de cercetare si de analiza a bilantului exercitiului 

bancar si a contului de profit si pierdere; 

- utilizarea aparatului statistic in determinarea performantelor bancare pe tipuri 

de riscuri  si clienti clienti la nivelul bilantului bancar; 

- analiza prin metode statistice si cantitative a  influentei factorilor exogeni 

asupra performantelor bancare si costurile acestor influente; 

  



 
 

 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Sistemul bacar mondial si sistemul bancar din Romania Rolul si 

functiile bancilor;Banca, managementul si mediul ambiant: Rolul 

managementului bancar in obtinerea performantelor bancii; 

Aspecte actuale ale managementului bancar; . Politici ale 

managementului bancar; Rolul consultantei in managementul 

bancar; Primul acord de la Basel; Primul acord de la Basel; Al 

doilea acord Basel 

prelegere, dezbatere; 4 ore 

Capitalul bancar: Functiile si structura capitalului bancar; 

Adecvarea capitalului - element fundamental al reglementarii 

bancare; Evaluarea informatiilor de management cu privire la 

adecvarea capitalului;  

prelegere, 

dezbatere 

2 ore 

Gestiunea bancara- Diversificarea serviciilor bancare; Tipuri de 

activităţi bancare Costurile bancare; Strategia riscurilor bancare. 

Relaţia risc-profit; 

 

prelegere, dezbatere; 

2 ore 

Activul si pasivul unei societati bancare- Structura activului şi 

pasivului bancar; Indicatorii gestionarii activului si pasivului; 

Sistemul de rating CAMEL; 

prelegere, dezbatere; 2 ore 

Analiza sensibilitatii activelor si pasivelor unei societati 

bancare,la variatiile ratei dobanzii-(GAP analyses)- Metoda GAP; 

. Managementul sensibilităţii  (GAP management); Operaţiuni 

derulate in administrarea  activelor si pasivelor; Operatiuni 

derulate prin trezorerie; Operatiuni cu titluri de valoare; Rolul si 

functiile Comitetului de Administrare a activelor si pasivelor; . 

Administrarea riscurilor in activitatea bancara; 

prelegere, dezbatere; 2 ore 

Riscurile in activitatea bancara: Clasificarea riscurilor; 

Gestionarea globala;   

prelegere, dezbatere; 2 ore 

Gestiunea riscului  de credit: Riscul aferent intreprinderilor; 

Prevenirea riscului: Divizarea riscului; Constituirea garantiilor; 

Determinarea riscului;  

prelegere, dezbatere; 2 ore 

Gestionarea riscului lichiditatii: Cauzele aparitiei riscului 

lichiditatii; Surse si destinatii de lichiditate; Gestionarea pozitiei 

lichiditatii;  Analiza GAP;  

prelegere, dezbatere; 2 ore 

Gestionarea riscului de piata: Evaluarea riscului de piata; Value 

at risk;  

prelegere, dezbatere;  

2 ore 

Gestionarea riscului ratei dobanzii: Conceptul de risc al ratei 

dobanzii; Indicatorii marjei dobanzii; Modelul GAP de diferenta;  

prelegere, dezbatere; 2 ore 

Gestionarea riscului valutar:Limite de expunere la risc; Etapele 

gestionarii riscului valutar; Gestionarea lichiditatii valutare;  

prelegere, dezbatere; 2 ore 

Bibliografie 

- Marinela Daniela Manea, Creditul Bancar-De la teorie la practica”, Ed.C.H.BecK Bucuresti 2009; 

- Richard Lloyd, Hanns Peter Muth, Frederik H.”Geralach,Analiza creditului” Ed.Expert - Casa de Editura  Capital, 

Bucuresti, 1998; 

- Virgil Andronache, ”Banca si operatiunile comerciale - Spete si solutii practice in raporturile dintre client si banca”. 

Ed.Universitara, Bucuresti, 2006; 

- Iuliana Predescu, ”Activitatea bancara intre performanta si risc”. Ed.Expert, Bucuresti, 2005; 

- Cezar Augustin, Vasile Gotcu, ”Evaluarea si prevenirea riscului in activitatea de creditare - Metode financiar 

contabile”, Ed Tehnopress, Iasi, 2008; 

- Eugenia Ana Matis, ”Managementul performantei  si riscului in bancile comerciale din Romania”, Ed. Casa Cartii de 

Stiinta, Cluj-Napoca, 2009; 



 
 

 

- Leonardo Badea, Adela Socol, Violeta Dragoi, Imola Driga, ”Managementul riscului bancar”, Ed.Economica, 

Bucuresti, 2010; 

- Gabriel Nitulesc, ”Ghidul financiar al Romaniei”, C.N.I.-Coresi, Ed.a-3-a,rev, Bucuresti House of Guides, 2007; 

- Antoaneda Madalina Radoi, ”Gestiune bancara” Ed. Economica Bucuresti 2009; 

-  Manuaele Beck, Rada Postolache, ”Drept bancar”, Ed. C.H. BecK Bucuresti 2012; 

- Jesus Huerta De Soto, Moneda, Creditul bancar si ciclurile economice, Ed.Universitatii „Al.Cuza Iasi” 2010; 

- Ion Rosu-Hamzescu, Nicusor Stanciu, Patru Rotaru, Riste Daniel Alexandru, ”Dictionar-Financia; Bancar-formule si 

indici, Ed.Mondoec, Craiova, 1998; 

- Norme metodologice de creditare din sistemul bancar(BCR, BRD, Bancpost, Unicredit Tiriac) 

- Legislatie bancara in vigoare: OU.99/2006; LG.227/2007; OU.50/2010;  

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Activul şi pasivul băncilor comerciale; Expunere,dezbatere 2 ore 

 

Determinare sodurilor intermediare de gestiune; 

Indicatorii de performanţă bancară; 

 

Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

bancara. 

4 ore 

Calculul fondurilor proprii; 

Determinarea expunerii nete; 

 

Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

bancara. 

2 ore 

Solvabilitatea băncilor comerciale în România  Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

bancara. 

2 ore 

Gestionarea a priori a riscului de credit; Gestionarea 

posteriori a riscului de credit; 

Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

bancara. 

4 ore 

Riscul de rată a dobânzii; Modelul ecartului de durată 

(Duration GAP); 

Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

bancara. 

4 ore 

Riscul de curs de schimb; 

 Instrumente de măsurare a riscului de curs de schimb; 

Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

bancara. 

4 ore 

Metode de acoperire a riscului valutar;Riscul lipsei de 

lichiditate; 

Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

bancara. 

2 ore 

Bibliografie 

- Marinela Daniela Manea, Creditul Bancar - De la teorie la practica”, Ed.C.H. BecK Bucuresti 2009; 

- Richard Lloyd, Hanns Peter Muth, Frederik H.”Geralach, Analiza creditului” Ed. Expert - Casa de Editura  Capital, 

Bucuresti, 1998; 

- Virgil Andronache, ”Banca si operatiunile comerciale - Spete si solutii practice in raporturile dintre client si banca”. 

Ed. Universitara, Bucuresti, 2006; 

- Iuliana Predescu, ”Activitatea bancara intre performanta si risc”. Ed.Expert, Bucuresti, 2005;  

- Norme metodologice de creditare din sistemul bancar (BCR, BRD, Bancpost, Unicredit Tiriac) 

- Legislatie bancara in vigoare: OU.99/2006; LG.227/2007; OU.50/2010;  

- Cezar Augustin, Vasile Gotcu, ”Evaluarea si prevenirea riscului in activitatea de creditare-Metode financiar 

contabile”, Ed Tehnopress, Iasi, 2008; 



 
 

 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Capacitatea de a identifica, 

evalua, gestiona şi prelucra 

informaţiile financiar-bancare 

Proba scrisa 60% 

Capacitatea de a executa 

operaţiuni specifice instituţiilor 

de credit 

Gradul de asimilare a 

limbajului de specialitate, 

Redarea teoriei la examenul 

scris. 

10.5 Seminar/laborator 

 Prezenta si participarea 

activă la seminarii; 

Oferirea de soluţii la studiile 

de caz; 

Rezolvarea aplicaţiilor la 

testele periodice 

- elaborarea unui studiu de caz pe 

probleme specifice gestiunii bancare; 

 

 

 

20% 

Elaborarea unui referat 

utilizand strategiile institutiilor 

de credit, studiate la curs; 

Evaluare orală 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Să fie capabil să proiecteze o structură organizatorică, un sistem informaţional şi un sistem decizional în cadrul unei 

entităţi/organizaţii private si publice, să aplice metodele de adoptare a deciziilor. 

Obtinerea notei minime 5 la lucrarile aplicative si la examinarea finala 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Titularul disciplinei organizează periodic întâlniri cu reprezentanţii abilitaţi din partea instituţiilor de credit locale şi din 

domeniile inrudite. 

Implicarea şi a altor cadre didactice din domeniu, titulare în alte departamente sau chiar din alte instituţii de 

învăţământ superior, în scopul potenţării capacităţii formative şi pluridisciplinare în domeniul activităţilor de ordin 

financiar si bancar  

Reuniuni interdisciplinare cu scopul de a stabili conexiuni permanente între angajatorii din zonă şi furnizorul de 

specializare post-universitară, urmărindu-se permanenta actualizare a programelor de învăţământ. 


