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FIŞA DISCIPLINEI 
 

DREPT BANCAR ȘI VALUTAR, 2017-2018 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Științe Economice și Drept 
1.3 Departamentul Drept și Administrație publică 
1.4 Domeniul de studii Drept 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Drept/Specialist în domeniul juridic 
1.7 Forma de învăţământ IFR 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Drept bancar și valutar 
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină) Lect. univ. dr. Pîrvu Adriana 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Pîrvu Adriana 
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei S/A 
  

3. Timpul total estimat 
3.1 Total ore din planul de înv.  28 3.2 Din care S.I. 14 3.3 S  14 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual    ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 32 
din care:  
Echivalent curs forma IF 14 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 15 
Tutorat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi (exemplu: comunicarea bidirecţională cu titularul de disciplină) 2 
3.7 Total ore studiu individual 61 
3.8 Total ore pe semestru 75 
3.9 Număr de credite 3 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Parcurgerea disciplinelor Drept Civil. Teoria generală a obligaților, Drept Civil. 
Contracte și Drept comercial I 

4.2 De competenţe Competenţe acumulate la disciplinele: Drept Civil. Teoria generală a obligaților, 
Drept Civil. Contracte și Drept comercial I 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului ► Materialul de studiu este realizat în tehnologie ID/IFR 

5.2 De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

- Dotarea corespunzătoare a sălii de seminar 
- Participarea studenţilor la seminarii/laboratoare proiecte 
- Susţinerea testului de verificare 
- Respectarea termenelor de predare a temei de casă 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C3 Aplicarea legislației românești, a legislației europene și a celorlalte instrumente juridice internaționale 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Cursul urmăreşte asimilarea noţiunilor referitoare la sistemul bancar și contractele bancare 
clasice și formarea şi dezvoltarea capacităţii destinatarilor săi  de a opera cu cunoştinţele 
nou dobândite prin aplicarea sau sesizarea acestora în cadrul speţelor. 

7.2 Obiectivele specifice A. Obiective cognitive 
       Cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice disciplinei 
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Înţelegerea şi însuşirea regulilor referitoare la utilizarea instrumentelor de plată și 
încheierea contractelor bancare clasice 
Cunoaşterea elementelor specifice activității instituțiilor de credit 
Cunoaşterea ierarhiei sistemului bancar 

B. Obiective procedurale 
   Aplicarea cunoştinţelor teoretice dobândite la cazuri practice 
    Însuşirea modului de aplicare a prevederilor ce reglementează instrumentele de plată și 
contractele bancare clasice 
    Deprinderea studenţilor în elaborarea de raţionamente juridice în domeniul operațiunilor 
bancare 
C. Obiective atitudinale 

       Formarea conştiinţei juridice 
Înţelegerea implicaților juridice în Dreptul bancar și valutar  
Înţelegerea necesităţii unei pregătiri profesionale continue, a cunoaşterii actelor 
legislative noi şi a jurisprudenţei în domeniu 

 
8. Conţinuturi 

8.1. Studiu individual (unităţi de învăţare) Nr. ore Metode de 
lucru 

Observaţii 
Resurse folosite 

U.1 

ASPECTE INTRODUCTIVE PRIVIND DREPTUL 
BANCAR  
1.1. Dreptul bancar – noţiunile de „bancă” şi „dreptul” 
băncilor  
1.2. Caracteristicile dreptului bancar  
1.3. Izvoarele dreptului bancar  
1.3.1. Izvoare interne  
1.3.2. Izvoare din dreptul Uniunii Europene  
1.3.3. Izvoare internaţionale 

2 

- Utilizare 
facilităţi 
platformă e-
learning 
(chat, forum) 
- E-mail 
- Consultaţii 

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

U.2 

SISTEMUL BANCAR NAŢIONAL  
2.1. Noţiunea de sistem bancar  
2.2.Corelaţia între sistemul bancar naţional, sistemul 
bancar 
european şi alte instituţii bancare internaţionale  
2.3.Banca Naţională a României  
2.3.1. Scurtă caracterizare a Băncii Naţionale a 
României  
2.3.2. Banca centrală şi stabilitatea financiară 
2.3.3. Conducerea Băncii Naţionale a României  
2.3.4. Răspunderea specială a Băncii Naţionale a 
României 

2 

U.3 

BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI 
3.1. Funcţiile Băncii Naţionale a României  
3.2. Emisiunea monetară  
3.4. Elaborarea şi aplicarea politicii monetare şi valutare  
3.5. Funcţia normativă  
3.6. Supravegherea prudenţială a sistemului bancar 
3.7. Refinanţarea şi asigurarea de lichidităţi sistemului 
bancar  
3.8. Asigurarea funcţionării sistemelor de plăţi  
3.9. Păstrarea şi administrarea rezervelor internaţionale 
ale 
statului  
3.10. Reprezentarea statului şi exercitarea de atribuţii 
în contul acestuia 

2 

U.4 

INSTITUȚIILE DE CREDIT 
4.1. Conceptul de „instituţie de credit”  
4.2. Tipuri de instituţii de credit  
4.3. Reguli privind constituirea instituţiilor 
de credit. 
4.3.1. Condiţiile minime de acces la activitatea bancară 
4.3.2. Autorizaţia BNR şi efectele acesteia 
4.4. Obligaţiile profesionale ale instituțiilor de credit 
4.4.1. Obligaţiile de informare şi de publicitate şi 
transparenţa 
bancară  
4.4.2. Obligaţia de consiliere  
4.4.3. Obligaţia de vigilenţă  
4.4.4. Obligaţia de a păstra secretul bancar  
4.5.Riscul bancar şi supravegherea prudenţială 

2 
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U.5 

ACTIVITĂȚI PERMISE ȘI ACTIVITĂȚI NEPERMISE 
INSTITUȚIILOR DE CREDIT 
5.1. Atragerea de depozite şi de alte fonduri 
rambursabile  
5.2. Acordarea de credite  
5.3. Leasingul financiar  
5.4. Servicii de plată  
5.5. Emiterea şi administrarea unor mijloace de plată, 
precum: 
cecuri, cambii şi bilete la ordin  
5.6. Emiterea de garanţii şi asumarea de angajamente  
5.7. Tranzacţionarea  
5.8. Alte activităţi permise instituţiilor de credit  
5.9. Utilizarea fiduciei în dreptul bancar 

2 

U.6 

INSTRUMENTELE DE PLATĂ ȘI CONTRACTELE 
BANCARE CLASICE 
6.1. Titlurile comerciale de valoare  
6.2. Alte mijloace de plată  
6.3. Contractele bancare clasice 
6.3.1.Contractul de cont curent  
6.3.2. Contractul de credit  
6.3.3. Contractul de depozit bancar 

2 

U.7 

ASPECTE GENERALE DE DREPT VALUTAR 
7.1. Noțiuni introductive 
7.2. Regimul valutar în România 
7.3. Euro – moneda unică 
7.4. Piețele valutare 

2 

 Bibliografie: 
Pîrvu, A., Drept bancar, Editura Universității din Pitești, în curs de publicare 
Pîrvu, A., Drept bancar. Noțiuni generale, Ed.Sitech, Craiova, 2016 
Postolache, R., Drept bancar, Ed.C.H.Beck, București, 2012 
Săuleanu, L., Smarandache, L., Dodocioiu, Drept bancar, Ed. Universul juridic, București, 2011 
Aniței, N.C., Lazăr, R.E., Drept bancar și valutar, Ed.Universul juridic, București, 2011 

8.2. Aplicaţii: Seminar Nr. ore Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 

Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor 
disciplinei, a competențelor vizate, a modalităților de 
evaluare, distribuirea temelor de referat și a spețelor 

1 - dialogul 
 

În cadrul acestei ședințe 
se stabilesc obligațiile 

de seminar ale 
studenților și se 

precizează criteriile ce 
vor fi utilizate în 

evaluarea rezultelor 
învățării 

2 Aspecte introductive privind dreptul bancar 1 
- dialogul 
- dezbatere 
lucru în 
echipa 
- conversaţia 

euristică 

Studiu de caz, 
prezentare  temă de 

casă, test de verificare 

3 Sistemul bancar naţional 1 
4 Banca Națională a României 1 
5 Instituțiile de credit 2 

6 Activități permise și activități nepermise instituțiilor de 
credit 

2 

7 Instrumentele de plată și contractele bancare clasice 2 
8 Aspecte generale de drept valutar 2 
9 Verificare finală  2   

Bibliografie 
Pîrvu, A., Drept bancar, Editura Universității din Pitești, în curs de publicare 
Pîrvu, A. , Drept bancar. Noțiuni generale, Ed.Sitech, Craiova, 2016 
Postolache, R., Drept bancar, Ed.C.H.Beck, București, 2012 
Săuleanu, L., Smarandache, L., Dodocioiu, Drept bancar, Ed. Universul juridic, București, 2011 
Aniței, N.C., Lazăr, R.E., Drept bancar și valutar, Ed.Universul juridic, București, 2011 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

• Însuşirea corectă a conceptelor specifice dreptului bancar și valutar. 
• Competenţele ce vor fi dobândite la nivelul disciplinei vor satisface  așteptările angajatorilor  din domeniul 

juridic și ale asociațiilor profesionale. 
• Notă: Universitatea din Piteşti  evaluează periodic gradul de satisfacție  al reprezentanților angajatorilor față de 

competențele profesionale  și transversale dobândite de către absolvenții. 
10.  Evaluare 

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

10.4 SI (curs) - corectitudinea şi exhaustivitatea   
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cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a limbajului de 
specialitate. 

 
Evaluare finală (întrebări tip grilă) 

 
10 % 

10.5 Seminar 

 
 
- participarea activă la seminar 
- rezolvarea cazurilor practice;  
- gradul de asimilare a cunoștințelor de 
specialitate 
- gradul de încadrare în cerinţele 
impuse în ceea ce priveşte realizarea 
referatului şi a temei de casă. 

 
Activitate seminar (expunerea 
liberă a studentului, chestionare 
orală) 
 
Test de verificare scris 
 
Temă de casă 
 
Prezentarea referatului  
 

 
 
10% 
 
 
30% 
 
20% 
 
30% 

 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

1. Cunoaşterea noţiunilor de bază ale disciplinei 
2. Prezentarea referatului 
3. Prezentarea temei de casă 
4. Nota 5 la testul scris  
5. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
Data completării        Titular de curs            Titular de seminar / laborator 
19.09.2017                   Lect. univ. dr. Adriana Pîrvu                Lect. univ. dr. Adriana Pîrvu  
 
 
Data aprobării în  
Consiliul departamentului,  Director de departament,                    Director de departament, 
29  septembrie 2017   (prestator)          (beneficiar), 
                 Lect.univ.dr. Daniela Iancu                        Lect.univ.dr. Daniela Iancu 
 
 
 Director Centrul IFR 
                                                          Lect.univ.dr. Brutu Madalina  
 
 

 


