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Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Lucrul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba 

de 

predare 

S.05.A.0.44 120 30 30  60 4 Română

/ 

rusă/eng

leză 

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1. Operarea cu concepte, 

teorii, metode, instrumente 

fundamentale de natură 

economico-financiară în 

realizarea de sarcini profesionale 

în entităţi publice și private. 

 

 Cunoașterea și descrierea conceptelor, teoriilor și 
metodeloreconomico-financiare utilizate în 

explicarea și evaluarea proceselor de natură 

financiar-bancară. 

 Identificarea și interpretarea factorilor de natură 

socială, economică, legislativă, de mediu care 

influiențează procesele de natură financiară în cadrul 

sistemului bancar 

 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, 

metodelor, instrumentelor economico-financiare 

pentru soluționarea situațiilor teoretico-practice bine 

definite din domeniul financiar-bancar 

 Evaluarea critică a unor procese, situații, fenomene, 

instrumente economico-financiare utilizate în 

domeniul financiar-bancar 

 elaborarea de proiecte economico-financiare cu 

utilizarea conceptelor, metodelor și instrumentelor 

specifice domeniului financiar-bancar 

CP 2. Culegerea de date, 

informații, prelucrarea și 
interpretarea acestora pentru 

soluționarea unor probleme de 

natură financiară, elaborarea de 

planuri, bugete și întocmirea de 

rapoarte financiare și fiscale în 

entități publice și private 

 identificarea metodelor, tehnicilor și procedeelor de 

bază de culegere, prelucrareși prezentare a datelor și 
informațiilor necesare soluționării unor probleme de 

natură financiară, întocmirea de rapoarte financiare  

în domeiul financiar-bancar 

 explicarea metodelor, tehnicilor și procedeelor de 

bază utilizate în prelucrarea și prezentarea 

informațiilor financiar-bancare 

 utilizarea bazelor de date prelucrate cu ajutorul 

metodelor și procedeelor analizei financiare pentru 

soluționarea problemelor cu caracter financiar, 

elaborarea rapoartelor financiare specifice sectorului 

bancar 

 proiectarea unui sistem simplu de colectare și 
prelucrare de date și informații în vederea 

soluționării unor probleme cu caracter financiar-

bancar și elaborarea de rapoarte financiare 



CP.3 Executarea operaţiunilor, 

tranzacțiilor și sarcinilor specifice 

domeniului financiar-bancar în 

condiţii de autonomie restrânsă 

sau asistenţă calificată 

 

 

 

 

 Explicarea operațiunilor, tranzacțiilor și sarcinilor 

specifice domeniului bancar 

 Aplicarea de metode, procedee, modele de analiză, 

evaluare și control pentru asigurarea derulării și 
executării operațiunilor și tranzacțiilor specifice 

domeniului financiar-bancar 

 Evaluarea critică a proceselor derulării şi executării 

operaţiunilor, tranzacțiilor şi sarcinilor specifice 

domeniului financiar-bancar.  

 Simularea unor operaţiuni sau sarcini specifice 

domeniului bancar. 

 

CP 4. Determinarea, explicarea și 
analiza indicatorilor economico-

financiari în domeniul bancar;  

 Cunoașterea și identificarea indicatorilor economico-

financiari specifici doemniului financiar-bancare 

 Explicarea sensului economic și a metodologie de 

calcul a indicatorilor economico-financiari specifici 

domeniul financiar-bancar 

 aplicarea metodologiei de calcul și analiză a 

indicatorilor economico-financiari specifici 

domeniului financiar-bancar. 

 utilizarea rezultatelor analizei indicatorilor 

economico-financiari și a evaluării fluxurilor 

financiare pentru aprecierea unor situații, specifice 

domeniului financiar-bancar. 

 studiul unor probleme, situații, cazuri concrete din 

domeniul financiar bancar cu ajutorul metodelor 

analizei financiare și a sistemului de indicatori 

economico-financiari la nivel micro și 
macroeconomici 

Conținutul 

disciplinei 

1. Managementul bancar: esența și tendințele contemporane  

2. Sistemul informațional bancar și documentația bancară 

3. Aspecte privind organizarea instituțiilor bancare și activității de 

supraveghere și control intern 

4. Managementul resurselor bancare 

5. Managementul investițiilor bancare 

6. Riscurile bancare: esență, tipologie, gestiune 

7. Lichiditatea bancară și metode de gestiune 

8. Managementul resurselor umane 

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. Fiecare 

subiect al testului cuprinde sarcini de: a) cunoaștere; b) aplicare; c) integrare. 

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

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%; 

 evaluare finală – 40% 

 

Studiul 

individual 
Studenții vor soluționa un caz concret în baza informațiilor  oferite de băncile comerciale privind 

tipul, modul de  organizare a operațiunilor și analiza indicatorilor economico financiari, 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 ). 
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