
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 

 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei CONTABILITATEA INSTITUŢIILOR DE CREDIT     

 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 

 

 

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 30 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  23 

Tutoriat  8 

Examinări 5 

Alte activităţi................................... 10 

3.7 Total ore studiu individual 83 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Bazele contabilităţii, Fiscalitate, Contabilitate financiară, Monedă şi credit 

4.2 de competenţe  Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  
 Sali cu acces la internet si dotate cu echipament de predare multimedia 

5.2. de desfăşurare a 

seminarului/laboratorului 
 Sali cu acces la internet si dotate cu echipament de predare multimedia 

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

1. Explicarea conceptelor, procedeelor si metodelor folosite in contabilitatea entitatii/organizatiei  
2. Definirea conceptelor, teoriilor si metodelor de baza pentru pregatirea informatiilor necesare 

intocmirii de rapoarte financiar-contabile si/sau fiscale 
3. Identificarea si descrierea indicatorilor economico-financiari. 



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Observaţii 

Organizarea sistemului bancar in Romania  

 

Prelegere, studii de 

caz 

 

1 prelegere (2 ore) 

Situațiile financiare anuale specifice instituțiilor de credit 1 prelegere (2 ore) 

Contabilitatea decontărilor intra bancare  1 prelegere (2 ore) 

Operațiuni de trezorerie si operațiuni interbancare 1 prelegere (2 ore) 

Operațiuni cu clientela 2 prelegeri (4 ore) 

Operațiuni cu titluri si operațiuni diverse  2 prelegeri (4 ore) 

Contabilitatea valorilor imobilizate 2 prelegeri (4 ore) 

Operațiuni privind capitalul propriu, asimilate si provizioane 2 prelegeri (4 ore) 

Contabilitatea cheltuielilor si veniturilor 1 prelegere (2 ore) 

Contabilitatea operațiunilor in afara bilanțului 1 prelegere (2 ore) 

Bibliografie 

1. Sucală Lucia, Ştefănescu Cristina, Contabilitate bancară – studii de caz, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009; 
2. Mureşan Mariana, Palfi Cristina, David Delia, Păiuşan Luminiţa, Contabilitatea societăţilor bancare, Editura 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009; 
3. Dedu Vasile, Enciu Adrian, Contabilitate bancara, Editura Economica, Bucuresti, 2009; 
4. Cristea Mirela, Gherghinescu Oana, Avram Veronel, Gestiune şi contabilitate bancară, Editura Universitaria, 

Craiova, 2009. 
5. Tamba, A., Contabilitatea instituţiilor financiare, nebancare şi a fondului de garantare a depozitelor în sistemul 

bancar, Editura CECCAR, Bucureşti 2010 
6. Radu Riana Iren, Note de curs – Contabilitatea instituţiilor de credit, UDJG. 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

Aplicatii privind operatiunile de trezorerie si de decontari bancare 

(intrabancare, interbancare) 

 

Dezbateri si studii de 

caz 

 

2 ore 

Aplicatii privind operatiile cu clientela 2 ore 

Exemple de operatiuni cu titluri si operatiuni diverse 2 ore 

Aplicatii privind valorile imobilizate  2 ore 

Competenţe 

transversale 

1. Aplicarea principiilor, normelor si valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă 
riguroasă, eficientă şi responsabilă; 

2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de tehnici 
de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei; 

3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor 
de învăţare pentru propria dezvoltare. 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  
 Înţelegerea şi aprofundarea noţiunilor contabile specifice instituţiilor de credit. 

 Să dezvolte abilitățile necesare pentru realizarea înregistrărilor și raportărilor 
financiar-contabile destinate utilizatorilor interni şi externi de informație contabilă  

7.2 Obiectivele specifice   Să introducă studenţi în domeniul contabilităţii instituţiilor de credit; 

 Să formeze abilităţile necesare pentru reflectarea în contabilitate a operaţiilor 
economice din instituţiile bancare şi de credit; 

 Să aprofundeze baza ştiinţifică a studenţilor pentru formarea unui raţionament 
profesional autentic, specific băncilor şi altor instituţii de credit; 

 Să dezvolte capacităţile studentului de a înţelege activitatea unei unităţi  bancare si 
de credit, desfăşurate în cadrul economiei reale; 

 Să creeze condiţii care să permită studenţilor aprofundarea cunoştinţelor despre 
referenţiale contabile nationale și internationale aplicabile instituţiilor de credit; 

 Să incite studenţii la implicarea lor în activitatea de cercetare ştiinţifică contabilă în 
domeniul financiar-bancar. 



 
 

 

Exemple de operatii privind capitalul propriu si provizioanele pentru riscuri 

si cheltuieli 

 

Dezbateri si studii de 

caz 

 

2 ore 

Contabilitatea veniturilor si chertuielilor specifice unei institutii de credit  2 ore 

Aplicatii integrale privind activitatea unei societati de credit 2 ore 

Bibliografie 

1. Sucală Lucia, Ştefănescu Cristina, Contabilitate bancară – studii de caz, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009; 
2. Mureşan Mariana, Palfi Cristina, David Delia, Păiuşan Luminiţa, Contabilitatea societăţilor bancare, Editura 

Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2009; 
3. Dedu Vasile, Enciu Adrian, Contabilitate bancara, Editura Economica, Bucuresti, 2009; 
4. Cristea Mirela, Gherghinescu Oana, Avram Veronel, Gestiune şi contabilitate bancară, Editura Universitaria, 

Craiova, 2009. 
5. Tamba, A., Contabilitatea instituţiilor financiare, nebancare şi a fondului de garantare a depozitelor în sistemul 

bancar, Editura CECCAR, Bucureşti 2010 
6. Radu Riana Iren, Note de curs – Contabilitatea instituţiilor de credit, UDJG. 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoaşterea operaţiunilor specifice unităţilor 

de credit. Înţelegerea modului de rezolvare a 

studiilor de caz. Capacitatea de a explica şi 

utiliza corect metodele şi procedeele 

contabile. 

Observaţie sistemică, 

investigaţia 
10% 

  Evaluare scrisa 70% 

10.5 Seminar/laborator 

Folosirea metodelor, tehnicelor si procedeelor 

specifice contabilității instituţiilor financiare şi 

de credit 

Evaluare pe baza de 

intrebări 
10% 

Rezolvarea tipurilor de monografii contabile. Studii de caz 10% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea principalelor operaţiuni şi modalitatea de înregistrare a acestora în contabilitate. 

 

   

   

  

  

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor 

profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În vederea schiţării conţinuturilor, alegerii metodelor de predare/învăţare disciplinei s-au organizat întâlniri cu 
reprezentanţii mediului de afaceri, CECCAR şi alte cadre didactice din domeniu, titulare la alte departamente 
din universități din țară. Întâlnirile vizează identificarea nevoilor și așteptărilor angajatorilor din domeniu și 
coordonarea cu alte programe similare din alte instituții de învățământ superior 


