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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul __________________________________ 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina   MARKETING BANCAR 

Responsabil de disciplină/modul: Ştefaniuc Olga dr. conf.univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.O.12 150 20 
 

20 
 

- 110 
5 rom 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competenț

e 

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. 

 să manifeste abilităţi de colectare, sintetizare şi 

structurare a informaţiei de diverse categorii şi 

complexităţi necesare pentru fundamentarea unor 

cercetări ale domeniului financiar, bancar, monetar şi 

de investiţii;  

 să evalueze impactul factorilor financiari şi non-

financiari asupra activităţii bancare; să aplice tehnici şi 

metode de analiză a sistemelor financiar-bancare 

comparate; 

 să analizeze fluxuri de informaţie financiară în scopul 

formulării concluziilor cu privire la eficienţa 

proceselor bancare;  

 să dezvoltă asortimentul produselor bancare;  

 să optimizeze metode de stabilire a preţurilor pentru 

produsele bancare;  

 să coordoneze forme de comunicare şi de promovare a 

serviciilor bancare; 

Conținutul 

disciplinei 

Conţinutul şi particularităţile marketingului bancar. 

Analiza posibilităţilor de piaţă. 

Segmentarea pieţei. 

Stabilirea preţului pentru produsele bancare 

Strategia de distribuţie. 

Strategia de comunicare 
 

Evaluarea 

rezultatelo

r 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

2 testări – evaluarea curentă-probe scrise; 

Elaborarea și susţinerea produsului studiului individual - Cercetarea și evaluarea unui 

portofoliu de produs bancar, aprecierea în rezultatul participării la seminare 

Evaluarea finală- examen scris sau asistat la calculator,în baza testului clasic care include 

itemi de divers nivel de complexitate: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

Nota generală se va determina ca o medie ponderată în modul următor: 

 evaluare curentă, inclusiv produsul studiului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Studiul 

individual 

Studenții vor elabora Cercetarea și evaluarea unui portofoliu de produs bancar.  

Cerințele și termenele de elaborareși prezentatre se conțin în curriculum-ul la disciplină  la 
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capitolul VI ”Studiu individual” (poate fi accesat pe platforma e-learning 

www.moodle.usm.md ). 

Bibliografi

e 

recomanda

tă 

de bază  

1. Ştefaniuc Olga, Pîslaruc Daniela. Marketing bancar: suport de curs. – Ch.: CEP 

USM, 2011 

2. Ştefaniuc Olga Отношения банк-клиент  - основа эффективного развития 

коммерческого банка. Simpozion ştiinţific jubiliar internaţional “Valorificarea 

potenţialului uman în epoca postindustrială”, Chişinău, IRIM, 2004 p.61-64 

3. Ştefaniuc Olga Роль маркетинга в стратегическом планировании банка. 

Conferinţa Tehnico – ştiinţifică jubiliară a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi 

Studenţilor, Chişinău, UTM, 2004, p.140-141 

4. Ştefaniuc Olga Fundamentele succesului relaţiilor bancare cu clienţii. Meridian 

ingineresc, Chişinău, Editura UTM, nr. 2, 2005, p. 32-34 

 

suplimentară  

1. Basno C. Dardac N. Produse, costuri şi perfomanţe bancare.,- Bucureşti: 

Economica, 2000 

2. Cetină Iu. Marketing financiar- bancar,- Bucureşti: Economica, 2005 

3. Современные банковские продукты и услуги: учебник., пол ред ОИ 

Лаврушина., - Москва: КНОРУС, 2021- 302с 
 

 

      

  

http://www.moodle.usm.md/

