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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Finanțe și bănci” 

 

 

FIŞA DISCIPLINEI  Management Strategic Bancar 

Responsabil de disciplină:  O.Ştefaniuc , dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 
Limba de predare 

S.02.O.05 240 30 30 180 8 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 2. Crearea și  utilizarea bazelor 

de date, informaţii şi cunoştinţe în 

aplicarea metodelor, tehnicilor şi 

procedurilor manageriale specific 

domeniului bancar 

CP.3 Organizarea si desfăşurarea 

activităţilor profesionale din 

domeniu, inclusiv de tip 

managerial, cu respectarea eticii şi 

deontologiei profesionale  

 

CP. 5 Proiectarea, dezvoltarea și 

implemenarea de strategii, politici, 

proceduri financiare în domeniul 

bancar. 

  Utilizarea integrată a metodelor, procedeelor de bază 

și deprinderilor practice pentru selectarea și 

prezentarea informațiilor în vederea analizei mediului 

intern și extern ale băncii 
 Evaluarea strategiilor și politicilor bancare cu 

utilizarea metodelor calitative și cantitative de analiză 
 Modelarea și simularea situațiilor de dezvoltare în 

vederea elaborării și alegerii strategiilor adecvate în 

domeniul bancar 

 Implementarea politicilor și strategiilor pe 
domenii de activitatea bancară 

 Realizarea de studii, lucrări profesionale specifice 
managementului strategic bancar 

Conținutul 

disciplinei 

Tema 1. Strategia – instrument al managementului bancar 

Tema 2. Tipologia strategiilor bancare 

Tema 3. Prezentarea procesului de management strategic bancar 

Tema 4. Analiza mediului strategic 

Tema 5. Declararea misiunii a băncii şi prezentarea obiectivelor strategice 

Tema 6. Dimensionarea resurselor bancare şi stabilirea avantajului competetiv 

Tema 7. Stabilirea strategiilor pe domenii şi articularea strategiei globale 

Tema 8. Implementarea strategiei: elemente, etape, bugetizarea 

Tema 9. Evaluarea procesului de management strategic bancar 

 

Evaluarea 

rezultatelor 

Pentru evaluarea rezultatelor învăţării în cadrul disciplinei se utilizează: 

1. Evaluarea curentă -  realizată pe parcursul procesului educaţional în cadrul cursurilor, seminarelor, 

celor două testări semestriale obligatorii şi evaluării lucrului individual. Rezultatele evaluării 

curente se exprimă în note conform scalei de notare 1-10. Rezultatul evaluării curente constituie 60 

% din nota finală. 

2. Evaluarea finală - realizată prin intermediul examenului scris, utilizând testul instituţional, alcătuit 

din 2 subiecte a câte 3 sarcini, formulate pe nivele de complexitate: cunoaştere şi înţelegere, aplicare 

şi integrare.  Nota de la examen constituie 40% din nota finală la disciplină. 

a) Nota finală la disciplină se calculează conform Regulamentului de evaluare a randamentului 

academic al USM:   Nota semestrială (60%) + Nota de la examen(40%) 

b) Cerinţele minimale pentru promovare  

 obţinerea notei minime de promovare la disciplină (nota semestrială); 

 obţinerea notei minime de promovare la examenul de curs; 

 efectuarea produselor lucrului individual;  

 prezentarea la activităţile didactice (nu mai puţin de 75% din numărul total de ore de 

contact direct). 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora o Cercetare a  structurii unui portofoliului de produs bancar în practica națională 

și internațională cu aplicarea conceptelor, metodelor, instrumentelor economice de cercetare pe baza 

materialului studiat. Cerințele și termenele de elaborare și prezentare sunt expuse în curriculum la 
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disciplină la capitolul VI ”Studiul  individual”. (poate fi accesat pe platforma e-learning 

www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

De bază: 

1. Lynch Richard. Strategia corporativă.- Chișinău, ARC 2002 

2. Tudorache D. Elemente de tehnică şi strategie bancară. Editura Ateneu, Bucureşti, 2001 

3. Ștefaniuc O. Strategia financiară: trăsături specifice şi factori de influenţă în domeniul bancar. 

Revista ştiinţifică „Economie şi sociologie” Chişinău, 2013, nr.3, p.52 – 58. ISSN 1857-413 

 

Suplimentară: 

1. Donath L., Oprea Io., Shimbări paradigmatice în activitatea bancară: de la băncile tradiționale la 

băncile orientate pe valori., - Timișoara Editura Universitatea de Vest, 2018 

2. Алавердов А. Стратегический менеджмент в коммерческом банке. – М.: Маркет ДС, 2009 

3. Стратегия развития банка: монография / РВ Пашковю – Москва: РУСАЙНС, 2017 
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