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Codul 

 

Total ore 

 

Curs 

 

Seminare 

 

Laborator 

 

Lucrul 

individual 

 

Credite 

(ECTS) 

 

Limba de 

predare 

 

S.03.A.0.23 

 

120 

 

30 

 

30 

 

0 

 

60 

 

4 

 

Română 

 

Rezultatele 

învățării: 

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP 1 Utilizarea conceptelor, teoriilor, 

metodelor și instrumentelor 

fundamentele de natură economico-

financiară în organizarea 

contabilității în băncile comerciale  

conform actelor legislative și 

normative în vigoare la nivel național 

și internațional; 

CP 3 Întocmirea documentelor 

contabile primare în momentul 

efectuării operațiilor patrimoniale şi 

financiare în conformitate cu actele 

legislative și normative în vigoare şi 

regulamentelor interne ale băncii; 

CP 7 Întocmirea și prezentarea 

Situațiilor financiare ale bănciii, atât 

în baza Standardelor Naționale de 

Contabilitate, cât și în baza 

Standardelor Internaționale de 

Raportare Financiară; 

. 

 A cunoaște conceptele de bază din contabilitatea 

bancară;. 

 A identifica funcțiile și principiile de organizare a 

contabilității băncilor comerciale 

 A evalua și recunoaște conținutul veniturilor și 

cheltuielilor băncilor comerciale, modul de 

contabilizare a operațiunilor privind  veniturile și 

cheltuielile; modul de contabilizarea a operațiilor 

privind rezultatul financiar al băncii comerciale. 

  A demonstra legăturile reciproce dintre conturile 

sintetice și analitice;  

 A explica modul de contabilizare a operaţiunilor 

privind depozitele bancare; modul de contabilizare 

a operațiunilor privind  calculul și achitarea 

dobânzilor la conturile de depozit deschise de către 

bancă. 

 A argumenta procedurile de calculare a dobânzilor 

și comisioanelor aferente creditelor acordate; 

deprecierea creditelor;  

 A explica și argumenta operațiunile economice ce 

ţin de evidența patrimoniului și rezultatului 



financiar al băncii comerciale în baza studiului de 

caz. 

Conținutul 

disciplinei 

1. Organizarea generală a contabilităţii  bancare 
2. Contabilitatea operaţiunilor de  plată fără numerar în monedă naţională  
3. Contabilitatea operaţiunilor de trezorerie a băncii  
4. Contabilitatea operaţiunilor de creditare  
5. Contabilitatea operaţiunilor valutare 
6. Contabilitatea operaţiunilor de depozit 
7. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor băncii comerciale  

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. Testele pentru evaluarea finală se elaborează de cadrul 

didactic responsabil de disciplină și se aprobă la nivel de Departament și de către Consiliul 

Facultății. Variantele de teste elaborate cuprind minimum 80% din prevederile curriculare. 

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

 evaluare curentă, inclusiv produsul lucrului individual – 60%;  

 evaluare finală – 40%. 

Lucrul 

individual 

Studiu de caz 
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