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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Finanțe și bănci” 

FIŞA DISCIPLINEI / MODULULUI 

 

METODE DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII BANCARE 

Responsabil de disciplină/modul: Ion Borș, dr., lector 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.01.A.05 150 20 20  110 10 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 2.  

Crearea și utilizarea 

bazelor de date, informații 

și cunoștințe în aplicarea 

metodelor, tehnicilor şi 

procedurilor manageriale 

specific domeniului 

bancar.  

de cunoaștere: 

 Cunoașterea și descrierea conceptelor, teoriilor și metodelor de evaluare 

a activității bancare. 

 Să definească conținutul și obiectivele evaluării activității bancare 

de aplicare: 

 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodelor de analiză pentru 

soluționarea situațiilor și problemelor teoretico-practice la  cunoașterea 

și descrierea conceptelor, teoriilor și metodelor de evaluare a activității 

bancare la nivel de bancă și la nivel de sistem bancar (băncile licențiate); 

 Utilizarea metodologei stres-test în evaluarea  activității bancare a 

băncilor comerciale, a capacității lor de absorbţie a şocurilor 

macroeconomice. 

 Evaluarea critică a rezultatelor aplicării metodei CAMEL. 

 Să examineze principiile evaluării tuturor operațiunilor bancare: pasive, 

active și de intermediere. 

de integrare: 

 Elaborarea de proiecte economico-financiare cu utilizarea conceptelor, 

teoriilor și metodelor  evaluarea  activității bancare a băncilor 

comerciale; 

 Să analizeze actele normative bancare pe categorii de operațiuni bancare. 
CP.3   
Organizarea si 

desfășurarea activităților 

profesionale din domeniu, 

inclusiv de tip managerial, 

cu respectarea eticii şi 

deontologiei profesionale.  
 

de cunoaștere: 

 Caracterizarea elementelor și conceptului GAP-ului. 
de aplicare: 

 Calcularea indicatorilor de performanță bancară. 

 Aplicarea metodelor de evaluare a riscurilor bancare. 

 Să argumenteze aplicarea legilor si actelor normative la evaluarea 

operațiunilor bancare; 

de integrare: 

 Simularea unor operaţiuni sau sarcini specifice metodelor de evaluare a 

riscurilor activității bancare; 

 să propună modalități de perfecționare a sistemului de constatare și 

evaluare a riscurilor operațiunilor bancare. 

CP. 5   
Proiectarea, dezvoltarea 

și implementarea de 

strategii, politici, 

proceduri financiare în 

domeniul bancar. 

de cunoaștere: 

 definirea și caracteristicile regulilor generale, specifice și a metodelor de 

evaluare a patrimoniului; 

 definirea și cunoașterea metodelor de evaluare a eficienței investițiilor 

efectuate de BC; 

 Evaluarea și constatarea veniturilor și cheltuielilor băncii. 

De aplicare: 

 Evaluarea critică a rezultatului de evaluare a patrimoniului băncii; 

 Aprecierea corectă a conținutului proceselor verbale de verificare, de 

constatare, și de evaluare a operațiunilor bancare; 

 Aplicarea analizei economico–financiară ca metodă de evaluare a 

activității BC. 
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de integrare: 

 Elaborarea unei lucrări privind rolul evaluării activității băncilor în 

condițiile de criză.  

 Elaborarea unei lucrări privind indicatorii pentru aprecierea poziției de 

risc a băncii; 

 Să estimeze rolul politicii de contabilitate cu privire la utilizarea diferitor 

metode de evaluare a activității băncii. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Obiectul, conținutul și principiile evaluării activității bancare; 

2. Metodologia de supraveghere și evaluare a activității băncilor din Republica Moldova 

3. Evaluarea riscurilor și performanțelor bancare; 

4. Metoda de evaluare a activității BC CAMEL; 

5. Evaluarea patrimoniului băncii; 

6. Metode de evaluare a eficienței investițiilor efectuate de BC; 

7. Evaluarea și constatarea veniturilor băncii; 

8. Evaluarea și constatarea cheltuielilor băncii; 

9. Analiza economico – financiară ca metodă de evaluare a activității BC. 

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: cunoaștere şi înțelegere, 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) Cerințele minimale pentru promovare  

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

 obținerea 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 

Masteranzii vor soluționa un caz concret, care va fi elaborat, prezentat și structurat în modul şi în termenii 

expuși în curriculum-ul la disciplină (poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

Bibliografie 

recomandată 

De bază: 

1. Constantin Anghelache, Mădălina Gabriela Anghel Metode și modele statistice de măsurare a 

riscului și performanței bancare, Editura Economică, București 2020; 

2. Jarcovskaia E. P., Финансовый анализ деятельности коммерческого банка, Editura Омега-Л, 

Moscova 2015; 

3. Cadrul legislativ și de reglementare în domeniul supravegherii bancare prudențiale din Republica 

Moldova, www.bnm.md; 

4. BNM, Raport: Informație privind activitatea economico-financiară a băncilor din Republica 

Moldova, www.bnm.md; 

5. Ashraf Khan, IMF Working Paper WP/18/178, A Behavioral Approach to Financial Supervision, 

Regulation, and Central Banking, Washington 2018; 

Suplimentară: 

6. Borș Ion, Caracteristicele conceptuale ale băncilor de importanță sistemică, Conferința Științifică 

Internațională: Inovații, performanță și competitivitate in sectorul financiar, USM, 30-31 

octombrie 2015, CZU [336+001.895](082):378.4(478-25); 

7. Prioritățile în supravegherea bancară ale Băncii Naționale a Moldovei pentru anul 2021, 

www.bnm.md  
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