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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Științe Economice 

Departamentul „Finanțe și bănci” 

FIŞA DISCIPLINEI / MODULULUI 

 

Disciplina STABILITATEA FINANCIARĂ A BĂNCILOR COMERCIALE 

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

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.A.15 150 20 20  110 10 Română 

 

Rezultatele 

învățării:  

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 analiză 

și evaluarea  stabilității financiare a sistemului bancar  financiară. 

de aplicare: 

 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor și metodelor de analiză 

pentru soluționarea situațiilor și problemelor teoretico-practice la 

analiza stabilității financiare pe o bancă separat, pe bănci de 

importanță sistemică, sau la general pe sistemul bancar (băncile 

licențiate); 

 Utilizarea metodologei stres-test în evaluarea stabilității financiare a 

băncilor comerciale, a capacității lor de absorbție a șocurilor 

macroeconomice. 

 Evaluarea critică a proceselor, fenomenelor, proiectelor specifice 

domeniului analizei stabilității financiare a băncilor cu aplicarea 

teoriilor și metodelor aferente. 

de integrare: 

 Elaborarea de proiecte economico-financiare cu utilizarea conceptelor, 

teoriilor și metodelor de analiză a stabilității  financiare a băncilor. 
CP.3   
Organizarea si desfășurarea 

activităților profesionale din 

domeniu, inclusiv de tip 

managerial, cu respectarea 

eticii şi deontologiei 

profesionale.  
 

 

de cunoaștere: 

 Cunoașterea indicatorilor de Stabilitate Financiară (Financial 

Soundness Indicators - FSI). 

 Descrierea operațiunilor și sarcinilor  de analiză a stabilității  

financiare a băncilor. 

 Explicarea operațiunilor și sarcinilor specifice  de analiză a stabilității  

financiare a băncilor. 
de aplicare: 

 Aplicarea  indicatorilor de Stabilitate Financiară  analiză a stabilității  

financiare a băncilor. 

 Evaluarea critică a valorii indicatorilor de Stabilitate Financiară 

analiză a stabilității  financiare a băncilor. 

de integrare: 

 Simularea unor operațiuni sau sarcini specifice  analizei stabilității 

financiare a băncilor 

CP. 5   
Proiectarea, dezvoltarea și 

implementarea de strategii, 

politici, proceduri 

financiare în domeniul 

bancar. 

de cunoaștere: 

 Cadrul normativ de reglementare a stabilității financiar-bancare din 

Republica Moldova; 

 definirea și caracteristicile riscului sistemic propagat prin rețelele 

interbancare; 

 definirea și cunoașterea riscului de contagiune 

 Atribuțiile Comitetului Național de Stabilitate Financiară; 

 Obligațiile și responsabilitățile BNM în menținerea stabilității 

financiare; 

 Prevederile Principiilor de Bază ale Comitetului Basel pentru 

supraveghere bancară efectivă 

De aplicare: 
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 Analiza implementării de către BNM ale prevederilor Principiilor de 

Bază ale Comitetului Basel pentru supraveghere bancară efectivă. 

 Evaluarea critică a evoluției stabilității financiare a sectorului bancar 

din R. Moldova. 

de integrare: 

 Elaborarea unei lucrări privind  analizei stabilității financiare a unei 

bănci, sistem bancar.  

 Analiza Raportului de stabilitate financiară a României. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Definirea și caracteristicile conceptuale ale stabilității financiare a sistemului financiar; 

2. Metode moderne de analiză și asigurare a stabilității financiare a sistemului bancar; 

3. Conceptul și elementele metodologei stres-test în evaluarea stabilității financiare a băncilor comerciale, 

a capacității lor de absorbție a șocurilor macroeconomice; 

4. Stabilitatea sistemelor financiare mici în contextul riscului sistemic propagat prin rețelele interbancare; 

5. Evaluarea riscului sistemic și a riscului de contagiune în cadrul sistemului bancar; 

6. Sistemul indicatorilor de evaluare a eficienței și stabilității activității bancare; 

7. Prevederile principiilor de bază ale Comitetului Basel pentru supraveghere bancară efectivă; 

8. Cadrul normativ de reglementare a stabilității financiar-bancare din Republica Moldova; 

9. Experiența internațională în evaluarea stabilității financiare a băncilor comerciale. 

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) Legea Nr. 209 din 12.10.2018 cu privire la Comitetul Național de Stabilitate Financiară; 

2) Rapoarte anuale de stabilitate financiară, BNM, 2018 – 2020; 

3) Global Financial Stability Report, A Report by the Monetary and Capital Markets Department on 

Market Developments and Issues, IMF, August 2020; 

4) Martin Čihák, Introduction to Applied Stress Testing, IMF Working Paper, Monetary and Capital 

Markets Department, March 2007; 

5) Hotărâre cu privire la stabilirea băncilor care sunt societăți de importanță sistemică din Republica 

Moldova și a amortizorului O-SII, nr. 33 din  04.03.2021; 

 

Suplimentară: 

1. Overview of Financial Stability in the Netherlands, Spring 2016, n o. 17; 

2. Financial Stability Report, Oesterreichische National bank, June 2020. 

3. www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.en.html   Banca Centrală Europeană 

4. 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). 

http://www.moodle.usm.md/
http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.en.html

