FIŞA DISCIPLINEI
An universitar 2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
de Ştiinţe Economice
Finanțe-Contabilitate
Finanţe
Licenţă
Finante și bănci

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei Contabilitate bancară
2.2. Cod disciplină FB 315
2.3. Titularul activităţii de curs
Prof. univ. dr. Socol Adela
2.4. Titularul activităţii de seminar
Drd. Mortură Laura
2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul I
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
E
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –
obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
4
2
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
56
28
planul de învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe

69
56
125
5

-

5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfăşurare a cursului
Sala dotată cu videoproiector/tablă.
5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sala dotată cu videoproiector/tablă.

2
28
ore
20
20
25
2
2
-

O

6. Competenţe specifice acumulate
C3 Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul
Competenţe profesionale
entităţilor/organizaţiilor private şi publice
C6 Aplicarea deciziilor financiare în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Competenţe transversale

-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Disciplina de studiu prezintă studenţilor aspectele semnificative specifice contabilităţii societăţilor
7.1
bancare şi îşi propune să le asigure fondul de cunoştinţe pentru crearea abilităţilor de utilizare a
Obiectivul
limbajului şi instrumentelor specifice contabilităţii societăţilor bancare. Organizarea şi conducerea
general al
contabilităţii unei societăţi bancare apar ca imperios necesare, întrucât, în calitatea lor de entităţi
disciplinei

7.2
Obiectivele
specifice

patrimoniale societăţi pe acţiuni, băncile au obligaţia să asigure, la fel cu toate entităţile de acest tip:
întocmirea documentelor justificative pentru orice operaţiune care afectează patrimoniul băncii;
înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale; inventarierea patrimoniului băncii; întocmirea
bilanţului contabil; controlul asupra operaţiunilor patrimoniale efectuate; furnizarea, publicarea şi
păstrarea informaţiilor cu privire la situaţia patrimoniului şi rezultatele obţinute de bancă. Disciplina
prezintă din punct de vedere contabil situaţia băncilor, persoane juridice române şi a sucursalelor din
România ale băncilor străine, obligate pe teritoriul României să aplice reglementări contabile conforme
cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS. Studenţii sunt familiarizaţi cu regulile de
înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare efectuate de bănci, planul de conturi
aplicabil societăţilor bancare, documentele, formularele şi registrele de contabilitate, precum şi normele
de întocmire şi utilizare a acestora, forma şi conţinutul situaţiilor financiare anuale, principiile contabile
generale şi regulile de evaluare a elementelor prezentate în situaţiile financiare anuale, regulile de
întocmire, aprobare, auditare şi publicare a situaţiilor financiare anuale şi a situaţiilor financiare anuale
consolidate ale băncilor. Disciplina îşi propune formarea la nivelul studenţilor a abilităţilor şi
deprinderilor de a utiliza în practica de tip contabil, cunoştinţele teoretice acumulate.
Formarea la nivelul studenţilor a capacităţii referitoare la:
- Stăpânirea şi utilizarea adecvată şi argumentată a conceptelor, teoriilor, orientărilor tendinţelor
ştiinţifice şi abordărilor practice specifice fiecărei arii tematice stabilite în programa analitică a
disciplinei;
- Capacitatea de a identifica şi caracteriza tipurile de instituţii de credit care acţionează în
sistemul bancar românesc şi a băncii centrale;
- Capacitatea de a sistematiza principalele caracteristici ale contabilităţii băncilor şi organizaţiilor
cooperatiste de credit, identificarea categoriilor de documentele specifice contabilităţii şi
rolurile acestora în cadrul acestor entităţi;
- Capacitatea de a caracteriza operaţiunile de evaluare şi inventariere a patrimoniului băncilor;
- Capacitatea de a argumenta propriile opinii cu privire la particularităţile principiilor
contabilităţii în societăţile bancare;
- Capacitatea de a descrie elementele principale ale planului de conturi aplicabil băncilor şi
prezentarea elementele definitorii şi rolul codurilor IBAN utilizate de bănci;
- Capacitatea de a caracteriza din punct de vedere contabil operaţiunile de contabilizare la nivelul
instituţiilor de credit a capitalurilor, valorilor imobilizate şi stocurilor, operaţiunilor de
trezorerie şi interbancare, decontărilor intra şi interbancare, operaţiunilor cu clientela
nebancară, operaţiunilor cu titluri, operaţiunilor în devize, operaţiunilor cu personalul, a
creanţelor şi datoriilor diverse, a cheltuielilor şi a veniturilor, a operaţiunilor extrabilanţiere;
- Capacitatea de a utiliza elementele planului de conturi aplicabil instituţiilor de credit pentru
reflectarea în contabilitate a operaţiunilor de înregistrare a capitalurilor, valorilor imobilizate şi
stocurilor, operaţiunilor de trezorerie şi interbancare, decontărilor intra şi interbancare,
operaţiunilor cu clientela nebancară, operaţiunilor cu titluri, operaţiunilor în devize,

-

-

operaţiunilor cu personalul, a creanţelor şi datoriilor diverse, a cheltuielilor şi a veniturilor, a
operaţiunilor extrabilanţiere;
Capacitatea de a caracteriza şi interpreta informaţiile din situaţiile financiare anuale ale unei
instituţii de credit şi prezentarea principalelor repere ale auditului situaţiilor financiare anuale
ale unei instituţii de credit;
Capacitatea de a enumera principalele caracteristici ale situaţiilor financiare consolidate ale
instituţiilor de credit.

8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de predare

Observaţii

I. CADRUL ORGANIZATORIC ŞI CONJUNCTURAL AL SISTEMULUI
BANCAR ROMÂNESC

Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video

2 ore

II. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII BANCARE

Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video
Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video
Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video
Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video
Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video
Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video
Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video
Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video
Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video
Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video
Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video
Prelegere, Conversaţia euristică,
KWL - Suporturi video

2 ore

III. CONTABILITATEA CAPITALURILOR

IV. CONTABILITATEA VALORILOR IMOBILIZATE ŞI A STOCURILOR
V.
CONTABILITATEA
INTERBANCARE

OPERAŢIUNILOR

DE

TREZORERIE

ŞI

VI. CONTABILITATEA DECONTĂRILOR INTRA ŞI INTERBANCARE. ALTE
FORME DE DECONTARE
VII. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CU CLIENTELA NEBANCARĂ
VIII. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CU TITLURI
IX. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR BANCARE ÎN DEVIZE
X. CONTABILITATEA RELAŢIILOR CU PERSONALUL ŞI A CREANŢELOR
ŞI DATORIILOR DIVERSE
XI. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR SOCIETĂŢILOR
BANCARE
XII. CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR EXTRABILANŢIERE BANCARE

XIII. GESTIONAREA INFORMAŢIEI BANCARE PE BAZA SITUAŢIILOR
FINANCIAR-CONTABILE

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
4 ore

8.2 Bibliografie
1) Badea L, Socol A., Drăgoi V. Drigă I., Managementul riscului bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2010;
2) Cocriş V., Chirleşan D., Economie bancară: Repere teoretice şi studiu monografic, Editura Universităţii Al.I.
Cuza, Iaşi, 2009;
3) Dedu V., Gestiune şi audit bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2008;
4) Dedu V., Enciu A., Contabilitate bancară, Editura Economică, Bucureşti, 2009;
5) Medar I.L., Contabilitatea instituţiilor de credit – Tratat de contabilitate bancară, Editura Academica Brâncuşi,
Târgu-Jiu, 2011;
6) Socol A., Contabilitatea şi gestiunea societăţilor bancare, Editura Economică, Bucureşti, 2005;

7) Socol Adela, Audit bancar, Editura Școala Ardeleană - Cluj Napoca, Editura Eikon - București, 2015.
8) Ordin BNR nr. 27 din 16.dec.2010 Monitorul Oficial, Partea I 890 30.dec.2010, pentru aprobarea Reglementărilor

contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, cu
modificările și completările ulterioare.
9) Legislaţie specifică instituţiilor de credit actualizată la 01.10.2016.

8.3 Seminar-laborator

Metode de predare

Seminar organizatoric introductiv – specificarea obiectivelor seminarului şi a
modului de lucru. Teme pentru studiul monografic individual.
Teme aferente Capitolului I.
Analiza stadiului dezvoltării sistemului bancar autohton, în context european şi
internaţional.
Studiu sinoptic al evoluţiei sistemului bancar românesc în perioada 19902013.
Implicaţiile crizei financiare contemporane asupra mecanismelor bancare.
Teme aferente Capitolului II.
Particularităţile structurii organizatorico-funcţionale a societăţilor comerciale
bancare
Modalităţi de organizare a contabilităţii societăţilor bancare active în România.
Principii. Structuri.
Analiza legislaţiei bancare relevante care statuează aplicarea Standardelor
Internaţionale de Raportare Financiară – IFRS de către băncile din România.
Prezentarea Planului de conturi specific instituţiilor de credit.
Teme aferente Capitolului III.
CONTABILITATEA CAPITALURILOR

Seminar organizatoric introductiv – 2 ore
specificarea obiectivelor seminarului
şi a modului de lucru.
Dezbaterea, clarificarea, completarea
şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs
Dezbaterea, clarificarea, completarea 2 ore
şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. Studii de caz.
Analize

Teme aferente Capitolului IV.
CONTABILITATEA VALORILOR IMOBILIZATE ŞI A STOCURILOR

Teme aferente Capitolului V
CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE ŞI INTERBANCARE

Teme aferente Capitolului VI.
CONTABILITATEA DECONTĂRILOR INTRA ŞI INTERBANCARE. ALTE
FORME DE DECONTARE

Teme aferente Capitolului VII.
CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CU CLIENTELA NEBANCARĂ

Teme aferente Capitolului VIII.
CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CU TITLURI

Teme aferente Capitolului IX.
CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR BANCARE ÎN DEVIZE

Teme aferente Capitolului X.
CONTABILITATEA RELAŢIILOR CU PERSONALUL ŞI A CREANŢELOR ŞI
DATORIILOR DIVERSE

Teme aferente Capitolului XI.
CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR SOCIETĂŢILOR
BANCARE

Dezbaterea, clarificarea, completarea
şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. Studii de caz.
Analize
Dezbaterea, clarificarea, completarea
şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. Studii de caz.
Analize
Dezbaterea, clarificarea, completarea
şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. Studii de caz.
Analize
Dezbaterea, clarificarea, completarea
şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. Studii de caz.
Analize
Dezbaterea, clarificarea, completarea
şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. Studii de caz.
Analize
Dezbaterea, clarificarea, completarea
şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. Studii de caz.
Analize
Dezbaterea, clarificarea, completarea
şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. Studii de caz.
Analize
Dezbaterea, clarificarea, completarea
şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. Studii de caz.
Analize
Dezbaterea, clarificarea, completarea
şi aprofundarea principalelor idei

Observaţii

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Teme aferente Capitolului XII.
CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR EXTRABILANŢIERE BANCARE

Teme aferente Capitolului XIII.
Specificul situaţiilor financiare în mediul bancar – prezentarea componentelor
– studiu de caz. Utilizatori, concepte.

prezentate la curs. Studii de caz.
Analize
Dezbaterea, clarificarea, completarea 2 ore
şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. Studii de caz.
Analize
Dezbaterea, clarificarea, completarea 4 ore
şi aprofundarea principalelor idei
prezentate la curs. Studii de caz.
Analize
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplinei i se pot recunoaşte valenţele gnoseologice şi metodologice, rezultate din difuzarea de informaţii cu
caracter teoretic, ce pot contribui la resemnificarea rolului societăţilor bancare, în contextul demersurilor de
cunoaştere ştiinţifică şi cercetare a realităţii economice. Cunoaşterea şi înţelegerea cadrului în care se
desfăşoară activitatea bancară în România presupune şi studiul contabilității băncilor. Caracterul pragmatic al
disciplinei, rezultat din activitatea de contabilizare a principalelor activităţi specifice băncilor, este în acord cu
cerinţele comunităţii economico-financiare contemporane.
10. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.1 Criterii de evaluare

Evaluare finală notata de la 1 la 10, pe
baza rezolvarii subiectelor de examen
10.5 Seminar/laborator
Verificare pe parcurs, prin verificarea si
notarea referatelor si a portofoliului de
lucrari practice
10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5

10.2 Metode de
evaluare
Examen scris

10.3 Pondere
din nota finală
80%

Referate
Portofoliu de
lucrări practice

20%

Studenţii au obligaţia de a frecventa activităţile de seminar în proporţie de minim 60%. Prezentarea la examen
este condiţionată de această activitate. Modalitatea de recuperare a orelor de seminar pentru studenţii absenţi, se
va face prin susţinerea referatelor şi a portofoliului de lucrări practice, în cursul semestrului sau în sesiune, la o
dată anterioară examenului:

Seminar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13,14

Referate / portofoliu de lucrări practice
Analiza stadiului dezvoltării sistemului bancar autohton, în context european şi internaţional.
Modalităţi de organizare a contabilităţii societăţilor bancare active în România. Principii. Structuri.
Teme aferente Capitolului III.
Un studiu de caz rezolvat privind CONTABILITATEA CAPITALURILOR
Teme aferente Capitolului IV.
Un studiu de caz rezolvat privind CONTABILITATEA VALORILOR IMOBILIZATE ŞI A STOCURILOR
Teme aferente Capitolului V
Un studiu de caz rezolvat privind CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR DE TREZORERIE ŞI INTERBANCARE
Teme aferente Capitolului VI.
Un studiu de caz rezolvat privind CONTABILITATEA DECONTĂRILOR INTRA ŞI INTERBANCARE. ALTE FORME DE DECONTARE
Teme aferente Capitolului VII.
Un studiu de caz rezolvat privind CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CU CLIENTELA NEBANCARĂ
Teme aferente Capitolului VIII.
Un studiu de caz rezolvat privind CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR CU TITLURI
Teme aferente Capitolului IX.
Un studiu de caz rezolvat privind CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR BANCARE ÎN DEVIZE
Teme aferente Capitolului X.
Un studiu de caz rezolvat privind CONTABILITATEA RELAŢIILOR CU PERSONALUL ŞI A CREANŢELOR ŞI DATORIILOR DIVERSE
Teme aferente Capitolului XI.
Un studiu de caz rezolvat privind CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ŞI VENITURILOR SOCIETĂŢILOR BANCARE
Teme aferente Capitolului XII.
Un studiu de caz rezolvat privind CONTABILITATEA OPERAŢIUNILOR EXTRABILANŢIERE BANCARE
Teme aferente Capitolului XIII.
Specificul situaţiilor financiare în mediul bancar – prezentarea componentelor – studiu de caz. Utilizatori, concepte.

Data completării
30.09.2016

Data avizării în departament
03.10. 2016

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Socol Adela

Semnătura titularului de seminar
Drd. Mortură Laura

Semnătura director de departament
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

