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Universitatea de Stat din Moldova 

Facultatea Ştiinţe Economice 

Departamentul Finanțe și Bănci 

FIŞA DISCIPLINEI/MODULULUI 

 

Disciplina REGLEMENTAREA ȘI SUPRAVEGHEREA BANCARĂ 

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

Administrarea disciplinei 

Codul Total ore Curs Seminare Laborator 
Studiul 

individual 

Credite 

(ECTS) 

Limba de 

predare 

S.03.A.13 150 20 20 - 110 5 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. 

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. 

CT2.  Asumarea de roluri și funcții de 

conducere a activității grupurilor 

profesionale sau a unor entități. 

CT3.  Identificarea oportunităților de 

dezvoltare personală în vederea 

diversificării şi îmbogățirii 

competențelor profesionale. 

 Cunoașterea adecvată a conceptelor, teoriilor, 

principiilor şi abordărilor specifice reglementarii si 

supravegherii bancare. 

 Culegerea şi interpretarea de date şi informaţii 

referitoare la reglementarea şi supravegherea 

bancară, specifică bankingului modern al 

instituţiilor bancare. 

 Cunoașterea, descrierea şi fundamentarea 

strategilor, programelor și proiectelor privind 

reglementarea şi supravegherea bancară. 

 Familiarizarea cu abordările actuale privind rolul, 

descrierea  tehnicilor și metodelor moderne 

specifice priorităţilor supravegherii şi reglementării 

prudenţiale instituţiilor financiar-bancare. 

 Cunoaşterea şi aplicarea corectă a principalelor 

modele de decizii bancare manageriale, cu cerinţele 

de integrare europeană în acest domeniu. 

 Utilizarea adecvată a conceptelor, principiilor și 

reformelor în domeniul supreveghererii şi 

reglementării bancare. 

 Identificarea şi evaluarea competentă a cerinţelor 

privind supravegherea şi reglementarea prudenţială 

la nivel de sistem bancar şi instituţie bancară .  

 Realizarea de lucrări şi studii comparative, bazate 

implicit pe verificarea cadrului de administrare a 

activității, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor 

implementate de fiecare bancă, privind 

reglementarea şi supravegherea instituţiilor bancare, 

precum şi a întregului sistem bancar, de 

implementare în practică a reglementărilor naţionale 

şi europene în acest domeniu. 

 Utilizarea şi verificarea corespunderii activităţii 

băncilor noilor standarde prudenţiale privind 

reglementarea şi supravegherea bancară prin 

utilizarea cunoștințelor teoretice și practice. 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o 

echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o 
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echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici de 

relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 Elaborarea unei lucrări privind efectul 

implementării oportunităților de dezvoltare 

personală în vederea diversificării şi îmbogățirii 

competențelor profesionale asupra management 

financiar în domeniul bancar. 

Conținutul 

disciplinei 
1. Obiectul, conţinutul şi principiile reglementării şi supravegherii bancare. 

2. Reglementarea și supravegherea organizării băncilor comerciale. 

3. Reglementarea prudenţială - restricții și limite impuse băncilor comerciale privind desfășurarea 

activității. 

4. Supravegherea sistemului bancar la macronivel. 

5. Supravegherea conexa sistemului bancar. 

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.  Reglementarea şi supravegherea bancară. Curs electronic disponibil pe: 

www.moodle.usm.md  

2. Ioan Trenca, Balogh Peter, Macroprudenţialitate bancară, Casa cărţii de ştiinţă Cluj-

Napoca, 2013 

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 
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