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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul „Finanțe și bănci” 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

SISTEME BANCARE COMPARATE 

Responsabil de disciplină/modul: Filip Angela, dr., conf. univ. 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.02.O.06 210 30 30  150 7 Română 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Utilizarea adecvată a 

conceptelor, teoriilor, 

metodelor şi instrumentelor 

specifice domeniului 

adminstrării bancare 

 Explicarea conceptelor și proceselor în managementul 

financiar bancar  și prevederilor legislative naționale și 

internaționale pentru interpretarea unor procese, fenomene în 

administrarea bancară 
 Abordarea interdisciplinară și evaluarea critică a 

operațiunilor bancare, proceselor, fenomenelor specifice 

domeniului administrării bancare. 
 Elaborarea de proiect de cercetare  cu utilizarea inovativă a 

cunoștințelor specifice domeniului financiar-bancar. 

CP.3 Organizarea si 

desfăşurarea activităţilor 

profesionale din domeniu, 

inclusiv de tip managerial, cu 

respectarea eticii şi 

deontologiei profesionale 

 

 Modelarea și simularea activităților specifice 

managementului bancar, inclusiv cu aplicarea principiilor 

guvernanței corporative 

 

CP.4 Realizarea de studii, 

tranzacții și operatiuni 

complexe și valorificarea 

reglementărilor specifice 

managementului instituțiilor 

financiar-bancare 

 Identificarea actelor normative și a documentelor de 

reglementare internă necesare administrării bancare. 

 Explicarea și interpretarea diferitelor concepte, teorii și 

metode specifice pentru evauarea și gestiunea unor 

probleme, situații noi în domeniul administrării bancare. 

Metode de 

predare 

Metode de predare. În predarea disciplinei sunt utilizate metode si procedee expozitiv-euristice: 

povestirea, demonstratia, modelarea, observatiile independente, munca cu carti și alte surse, 

lucrarile practice și aplicative, lucrul în grup. 
Formele de organizare a instruirii la disiplină este compus din prelegeri, seminare, ghidarea 

activităţii individuale, activităţii extracuriculare de educaţie financiară. 

Descrierea 

și 

conținutul 

disciplinei 

Cursul Sisteme bancare comporate urmăreşte scopul de forma şi/sau dezvolta competenţe 

profesionale de identificare și utilizare a tehnicilor și metodelor moderne de gestiune financiara și 

de diagnosticare a situatiei economico-financiare a instituțiilor financiar-bancare precum și a 

abilităților de executare a operatiunilor complexe, desfasurare de activitati de analiză, sinteză, 

planificare și cercetare în domeniul gestiunii financiar-bancare. În cadul cursului sunt discutate 

urmatoarele subiecte: 

 Sistemul bancar- componentă a sistemului financiar 

 Uniunea bancară europeană 

 Evoluții în activitatea bancară scandinavă: Danimarca, Norvegia, Suedia 

 Sistemul bancar din Europa Centrală și de Est: Polonia, Republica Cehă, Ungaria, Rusia 

 Sistemul banacr asiatic: Japonia, China, Singapore, India, Australia 
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 Sistemul bancar din America de Nord si din America de Sud: SUA, Canada, Brazilia, 

Argentina 

 Particularitățile sistemului bancar islamic 

 

Evaluarea 

rezultatelor 

Evaluarea curentă se va realiza prin: 

 2 lucrări de control – probe scrise;  

 elaborarea și susţinerea produsului lucrului individual,  

 aprecierea în rezultatul participării la seminare  

Evaluarea finală - examen scris, care include 2 subiecte din cadrul cursului studiat.  

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

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

Studiul individual: Studenții vor efectua o Cercetare a structurii portofoliului de produs 

bancar în practica autohtonă și internațională, în conformitate curriculum-ul la disciplină 

(poate fi accesat pe platforma e-learning www.moodle.usm.md ). 

trategia de realizare a lucrului individual al Programului de master Administrarea Bancară. 

 evaluare finală – 40%; 
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