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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Contabilitatea instituţiilor de credit, 2017-2018 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Contabilitate 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune / Economist 
1.7. Forma de învăţământ I.F.R.  

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Contabilitatea Instituţiilor de Credit  
2.2 Titularul disciplinei  (coordonator disciplină) Conf. univ. dr. Firescu Victoria 
2.3 Titularul activităţilor de seminar  Asist. univ. dr. Brînză Diana  
2.4 Anul de studii II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv.  42 3.2 din care  SI 28 3.3 SF/ST/L/P  14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 46 
Din care:  
Echivalent ore curs forma IF  28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 18 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 16 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi  2 
3.7 Total ore studiu individual 86 

 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Cunoaşterea noţiunilor  fundamentale de economie, contabilitate 

4.2 De competenţe Capacităţi de analiză, sinteză aferente domeniului de studio 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului Materialul de studiu este realizat în tehnologia ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a seminarului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; fiecare student 
foloseşte un minicalculator pentru rezolvarea studiilor de caz; participarea 
studentilor la susţinerea testelor; respectarea termenului anunţat de cadrul 
didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C1 Identificarea şi înregistrarea operaţiunilor economice în contabilitatea entităţii/organizaţie-1PC 
C3 Prelucrarea informaţiilor în vederea întocmirii de rapoarte financiar-contabile şi/sau fiscale-2PC 
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 CT1 Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de muncă, 
riguroasă, eficientă şi responsabilă– 1 PC 
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7. Obiectivele disciplinei  
7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Însuşirea de către studenţi a  metodelor şi principiilor contabile privind  reflectarea tranzacţiilor 
şi evenimentelor dintr-o instituţie de credit.  

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor  de bază, a principalelor tratamente contabile 
în obţinerea de informaţii contabile calitative. 
2. Operarea cu conceptele fundamentale ale Cadrului Conceptual Contabil; 
3. Definirea corectă a obiectului de studiu al „Contabilităţii instituţiilor de credit” şi 
stabilirea relaţiilor pe care  le are cu alte ştiinţe; 

B. Obiective procedurale. 
1. Dezvoltarea de competenţe în domeniul Contabilităţii Instituţiilor de C  ; 
2. Cunoaşterea problematicii cercetării normative şi a aplicării efective a tratamentelor 
contabile adecvate pentru obţinerea de informaţii contabile relevante şi fiabile ; 
3. Să creeze deprinderile de a analiza şi interpreta informaţiile contabile privind principalele 
elemente din situaţiile financiare ale întreprinderii 

C. Obiective atitudinale  
1.Respectarea normelor de deontologie contabilă în demersul de reflectare fidelă a  
evenimentelor ce au loc în activitatea unei instituţii de credit. 
2.Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor teme abordate şi referate 
privind contabilitatea instituţiilor de credit. 
3. Utilizarea unor metode specifice de elaborare a unui plan de dezvoltare personală şi 
profesională 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual echivalent ore curs de la forma I.F.(unităţi 
de învăţare) 

Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

U1 
Obiectul contabilităţii instituţiilor de credit în condiţiile 
activităţii specifice a băncilor 

2 

- Utilizarea 
facilităţilor 
platformei 
e-learning 
(chat, 
forum) 
- E-mail 
- 
Consultaţii 

Materialului didactic este 
divizat în unităţi de studiu, 
care facilitează învăţarea 
graduală şi structurată. 

U2 
Principiile,documentele justificative, planul de conturi şi 
 particularităţile contabilităţii bancare privind evaluarea 

2 

U3 Contabilitatea operaţiunilor de casă la instituţiilor de credit 2 

U4 
Contabilitatea  operaţiunile de trezorerie realizate prin 
conturile curente  şi de depozit ale clientelei 

2 

U5 
Formele şi instrumentele de decontare utilizate în 
operaţiunile interbancare 

2 

U6 
Reflectarea contabilă  a decontărilor prin conturi 
corespondente, a depozitelor şi creditelor  la şi de la 
instituţiile de credit 

2 

U7 

Reflectarea contabilă a valorilor primite sau  date în pensiune 
, a sumelor de recuperat sau datorate , a creanţele restante 
şi îndoielnice şi depreciate rezultate în operaţiunile 
interbancare 

2 

U8 
 Contabilitatea creditelor acordate şi primite de la clientela  
nefinanciară(personae fizice şi juridice) 

3 

U9 

Contabilitatea creditului acordate şi primite de la clientela  
financiară nebancară  , a creditul consorţial, a ajustărilor de 
depreciere pentru creanţele din operaţiunile cu clientela
  

3 

U10 Contabilitatea operaţiunilor în devize 2 

U11 
Contabilitatea operaţiilor cu titluri de tranzacţie şi cu titluri de 
plasamnent  

2 

U12 Contabilitatea operaţiunilor diverse 2 
U 13 Contabilitatea  capitalului instituţiei de credit  2 
Bibliografie 
1. Viorel Avram, „Contabilitate bancară aprofundată”, Editura Universitaria, Craiova, 2011 
2. Iustina Alina Boitan, „Crize bancare şi sisteme de avertizare timpurie”, Editura ASE, 2011 
3. Victoria Firescu, „Contabilitatea instituţiilor de credit”, Editura Sitech, Craiova, 2010; 
4. Camelia Daniela Haţegan, Codruţa Daniela Pavel, „Contabilitatea instituţiilor de credit”, Editura Brumar, Timişoara, 
2011 
5.  Firescu V.- Contabilitatea instituţiilor de credit  –suport de curs pentru IFR (suport electronic), 2017 
 www.bcr.ro  
www.bnr.ro 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar 
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Aplicatii privind contabilitatea operaţiunilor de trezorerie 
realizate cu : numerar,  cecuri de călătorie   şi prin  conturile 
clientele 

2 
- dialogul 
- exerciţiul 
- studiul de 

În cadrul primei şedinţe se 
stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi se 
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2 
Reflectarea contabila a decontărilor intrabancare si 
interbancare 
 

2 caz 
- testarea 
- consultaţii  
 

 

precizează criteriile ce vor fi 
utilizate în evaluarea 
rezultelor învăţării.La ultimul 
seminar se va susţine un 
test de verificare a 
cunoştinţelor. 

3 
Aplicatii privind creanţele restante,  îndoielnice si ajustările de 
depreciere pentru creanţele pe piaţa interbancară 

2 

4 
Reflectarea contabila  a creditelor acordate clientelei 
nefinanciare si financiare 

2 

5 Inregistrarile  contabile privind creditele consorţiale 2 

6 Contabilitatea titlurilor de tranzacţie, de plasament si investitii 2 

7  Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul 2 

Bibliografie 
1. Viorel Avram, „Contabilitate bancară aprofundată”, Editura Universitaria, Craiova, 2011 
2. Iustina Alina Boitan, „Crize bancare şi sisteme de avertizare timpurie”, Editura ASE, 2011 
3. Victoria Firescu, „Contabilitatea instituţiilor de credit”, Editura Sitech, Craiova, 2010; 
4. Victoria Firescu, „Reflectarea principalelor operaţiuni în contabilitatea instituţiilor de credit”,Editura Sitech, Craiova, 
2012;  
5. Firescu V.- Contabilitatea instituţiilor de credit  –suport de curs pentru IFR (suport electronic), 2017 

 
9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 
Conţinutul disciplinei este în concordanţă cu programele analitice din alte centre universitare din ţară privind : 

 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor şi metodelor de management vor satisface aşteptările 
reprezentanţilor angajatorilor din domeniul economic; 

 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările 
reprezentanţilor mediului de afaceri. 

 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  
din nota finală 

10.4 Studiu 
individual, echivalent 
curs de la forma I/F 

- corectitudinea şi exhaustivitatea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate 

Evaluarea finală - probă scrisă    
(2 ore):  
 
 

 
50 %  
 

10.5 Seminar  
 

 Activitate seminar - evaluarea 
participării active a fiecărui student la 
rezolvarea studiilor de caz la seminar.  
 
 Test de verificare -  rezolvarea unor 
aplicaţii asemănătoare celor de la 
seminarii. 
 
 Tema de casă  propuse de cadrul 
didactic cu precizarea cerinţelor 
impuse. 
 

 Dialogul prin chestionare orală  
 
 
 
 Testare 
 
 
 
 Evaluarea lucrărilor individuale 
 
 

20% 
 
 
 
20% 
 
 
 
10% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Comunicarea informaţiilor utilizând corect limbajul ştiinţific referitor la domeniul analizei 
economice 
2. Cunoaşterea conceptelor de bază privind indicatorii economici ai activităţii de producţie şi 
comercializare precum şi ai resurselor umane şi materiale 
3. Capacitatea de a interpreta dinamica principalilor indicatori economici  

 
 
Data completării   Titular disciplină,                     Titular seminar, 
19 septembrie 2017      Conf. univ. dr. Firescu Victoria                       Asist. univ. dr. Brînză Diana  
 
Data aprobării în Consiliul departamentului,         Director de departament,               Director de departament, 
29 septembrie 2017          (prestator)           (beneficiar), 
                 Conf. univ. dr. Daniela BONDOC          Conf. univ. dr. Daniela BONDOC 

 
Director de Centru IFR 

Conf. univ. dr. Mădălina Brutu 
 


