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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea de Ştiinţe Economice 

Departamentul Finanțe și bănci 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina MANAGEMENTUL FINANCIAR BANCAR 

Responsabil de disciplină/modul: Mihail Gîrlea, dr., conf. univ 

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

F.01.O.0.02 240 30 30 - 180 
8 

Română/ 

rusă/engleză 

      
  

 

Rezultatele 

învăţării:  

Competențe 

Competențele Finalități de studiu 

CP1 Utilizarea avansată a conceptelor, 

principiilor şi abordărilor pe care se 

bazează practica în domeniul gestiunii 

financiar-bancare. 

CP2. Fundamentarea, conceperea și 

aplicarea de strategii, programe și 

proiecte complexe privind gestiunea 

riscurilor și evaluarea portofoliilor 

bancare prin utilizarea cunoștințelor 

teoretice și practice. 

CP3. Identificarea și utilizarea tehnicilor 

și metodelor moderne de gestiune 

financiara, de optimizare a structurii și 

fluxurilor financiare si de diagnosticare 

a situatiei economico-financiare a 

instituțiilor financiar-bancare. 

CP4. Executarea de operaţiuni 

complexe, desfăşurarea de activităţi de 

analiză, sinteză, planificare și cercetare 

în domeniul gestiunii financiar-bancare. 

CP5. Proiectarea, dezvoltarea și 

implementarea de strategii, politici, 

proceduri, sistemelor de management 

financiar în domeniul bancar. 

CT1. Aplicarea normelor şi valorilor de 

etică profesională pentru luarea 

deciziilor şi realizarea independentă sau 

în grup a unor sarcini complexe la locul 

de muncă. 

CT3.  Identificarea oportunităților de 

dezvoltare personală în vederea 

diversificării şi îmbogățirii 

competențelor profesionale. 

 Cunoașterea și descrierea conceptelor, principiilor şi 

abordărilor pe care se bazează domeniul 

managementului financiar-bancar. 

 Cunoașterea, descrierea şi fundamentarea, 

strategilor, programelor și proiectelor privind 

managementul riscurilor și evaluarea portofoliilor 

bancare prin utilizarea cunoștințelor teoretice și 

practice. 

 Cunoașterea și descrierea tehnicilor și metodelor 

moderne de gestiune financiară privind dezvoltarea   

structurii și fluxurilor financiare şi de diagnosticare 

a situatiei economico-financiare a instituțiilor 

financiar-bancare  

 Utilizarea adecvată a conceptelor, principiilor şi 

abordarilor pe care se bazează practica în domeniul 

managementului financiar-bancar a instituțiilor 

financiare. 

 Identificarea și utilizarea tehnicilor și metodelor de 

gestiune financiară privind optimizarea 

diagnosticarea situaţiei economico-financiare a 

instituțiilor financiar-bancare. 

 Identificarea şi utilizarea adecvată a principalelor 

operaţiuni complexe privind desfăşurarea de 

activităţi de analiză, sinteză, planificare și cercetare 

în domeniul managementului financiar-bancar. 

 Identificarea strategiilor, privind proiectarea şi 

dezvoltarea  sistemelor de management financiar în 

domeniul bancar. 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o 

echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

 Analiza şi utilizarea normelor şi valorilor de etică 

profesională pentru luarea deciziilor şi realizarea 

independentă sau în grup a unor sarcini complexe la 

locul de muncă. 

 Evaluarea critică a proceselor, fenomenelor, 

proiectelor specifice domeniului financiar-bancar cu 

aplicarea teoriilor, principiilor şi abordarilor pe care 

se bazează practica în domeniul gestiunii financiar-
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bancare. 

 Utilizarea politicilor şi procedurilor privind 

dezvoltarea  sistemelor de management financiar în 

domeniul bancar. 

 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii 

profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 

riguroasă, eficientă şi responsabilă.  

 Realizarea de studii, lucrări profesionale cu 

utilizarea indicatorilor de performanță financiară ce 

se conțin în documente de politici și strategii ce 

vizează  portofoliile  produselor bancare. 

Conținutul 

disciplinei 
1. Noțiuni generale privind gestiunea financiar- bancară. 

2. Organizarea activităţii bancare. 

3. Rolul Acordurilor Basel în gestiunea activității instituțiilor bancare 

4. Managementul personalului bancar. 

5. Gestiunea clientelei bancare. 

6. Gestiunea resurselor instituțiilor bancare 

7. Gestiunea plasamentelor instituțiilor bancare. 

8. Gestiunea lichidității și solvabilității instituțiilor bancare. 

9. Gestiunea riscurilor bancare. 

10. Gestiunea activității de creditare. 

11. Gestiunea rezultatelor activității instituțiilor bancare. 

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: cunoaştere şi înţelegere, 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) Cerinţele minimale pentru promovare  

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

 obţinerea 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. Gîrlea Mihail. Managementul financiar bancar. Curs electronic disponibil pe: 

www.moodle.usm.md  

2. Basno C., Dardac N. – Management bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2002 

3. Carmen Hartulari,  Mihai Păun, Ramona-Mihaela Păun, Analiza,diagnoza şi modelarea 

sistemelor financiar-bancare. Edit ASE 2005. 

4. Cocriş V., Chirleşan D. Management bancar, Ed. Univ. „A. I. Cuza”, Iaşi, 2007 

5. Cocriş Vasile, Marieş Alin-Marius, „Managementul performanţelor şi al riscurilor bancare”  

Editura Wolters Kluwer, România, 2010. 

6. Ioan Trenca, Fundamente ale managementului financiar. Casa Cartii de Stiinta Cluj-

Napoca.2005. 

7. Alin Marius Andrieş, Performanţa şi eficienţa activităţii bancare, ISBN: 978-973-703-540-0. 

http://www.moodle.usm.md/
http://www.moodle.usm.md/
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suplimentară  

1. Ioan Trenca, Mihail-Dragoş Bolocan, Performanţă şi risc în bănci. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-

Napoca, 2011. 

2. Trenca Ioan. Metode şi tehnici bancare. Casa Cărţii de Ştiinţă Cluj-Napoca. Ed 4-a. 2008 

3. Ioan Trenca, Ioan Bătrâncea (coord). Analiza performanţelor şi riscurilor bancare. Edit 

Risoprint Cluj-Napoca, 2008. 

4. Nicolae Danilă, Aurel Octavian Berea, Managementul bancar, fundamente şi orientări Editura 

Economică, Bucureşti, 2000. 

5. Nicolae Danilă, Lucian Claudiu Anghel, Marius Ioan Dănilă, Managementul lichidităţii 

bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2002 

6. Vasile Cocriş, Dan Chirleşan, Managementul bancar şi analiza de risc în activitatea de 

creditare. Teorie şi cazuri practice. Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită, ISBN: 978-973-703-

364-2 

7. Maria Dimitriu, Managementul riscului bancar, ISBN: 978-606-647-164-0 

8. Alexandru Olteanu – Management bancar, Editura Dareco Bucureşti, 2003 

9. Alexandru Olteanu, Florin Manuel Olteanu, Leonardo Badea – Management bancar. 

Caracteristici. Strategii. Studii de caz.,Editura Dareco, Bucureşti,2003. 
 

 

 

      

  


