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CONTABILITATEA BANCARĂ 

1. Date despre unitatea de curs/modul 

Facultatea Facutatea Inginerie Economică şi Business  

Catedra/departamentul Catedra Economie şi Management în Construcţii   

Ciclul de studii Studii superioare de licenţă, ciclul I 

Programul de studiu 361.1 Contabilitate 

Anul de studiu Semestrul Tip de 
evaluare 

Categoria 
formativă 

Categoria de 
opţionalitate 

Credite 
ECTS 

II (învăţământ cu frecvenţă); 
III (învăţământ cu frecvenţă 

redusă) 

5; 
5 E 

S – unitate de 
curs de 

specialitate 

O - unitate de 
curs 

obligatorie 
4 

 
2. Timpul total estimat 

Total ore în 
planul de 

învăţământ 

Din care 

Ore auditoriale Lucrul individual 

Curs Laborator/seminar 
Proiect de 

an 
Studiul materialului 

teoretic 
Pregătire aplicaţii 

120 30 30 - 30 30 

 
3. Precondiţii de acces la unitatea de curs/modul 

Conform planului de învăţământ Studiul materialelor didactice 

Conform competenţelor Obţinerea rezultatelor pentru materialul practic 

 
4. Condiţii de desfăşurare a procesului educaţional pentru 

Curs Pentru prezentarea materialului teoretic în sala de curs este nevoie de proiector şi 
calculator. Nu vor fi tolerate întârzierile studenţilor, precum şi convorbirile telefonice în 
timpul cursului. 

Laborator/seminar Studenţii vor rezolva aplicaţii practice. Termenul de predare a seminarilor – o săptămână 
după finalizarea acesteia. Pentru predarea cu întârziere a lucrării aceasta se depunctează 
cu 1pct./săptămână de întârziere. 

 
5. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe 
profesionale 

C 2.5 Utilizarea şi dezvoltarea unui sistem simplu de colectare a informaţiilor în vederea 
înregistrării în contabilitate a operaţiunilor economice a documentaţiei bancare şi circuitului 
documentar bancar 

 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea documentaţiei 
bancare şi circuitului documentar bancar . 

 Aplicarea de principii a incassoului, acreditivului, scrisoare de garanţie 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode de evaluare a documentaţiei bancare şi 

circuitului documentar bancar. 
 Elaborarea procesului derulării mecanismului a documentaţiei bancare şi circuitului 

documentar bancar. 

http://www.utm.md/
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Competenţe 
profesionale 

CPL 5 Derularea operaţiunilor specifice controlului financiar- contabil a documentaţiei 
bancare şi circuitului documentar bancar. 

 Descrierea Modelele de definire ale circuitului documentelor bancare 
 Utilizarea cunoştinţelor de bază pentru explicarea şi interpretarea documentaţiei 

bancare , necesare în procesele de evaluare şi asigurare a calităţii circuitului bancar. 
 Aplicarea de principii şi metode de bază pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

metodelor de dirijare a documentaţiei bancare 
 Utilizarea adecvată de criterii şi metode standard de evaluare pentru adoptarea 

procedeelor, tehnicilor şi metodelor de bază, necesare în procesele de evaluare şi 
asigurare a metodelor de dirijare a circuitului documentaţiei bancare. 

 Elaborarea modelelor, selectând şi utilizând principii, concepte şi metode specifice 
proceselor de evaluare şi asigurare a calităţii  mecanismului documentaţiei. 

Competenţe 
transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei 
strategii de munca riguroasă, eficientă şi responsabile a mecanismului cursului valutar şi 
utilizarea corectă a surselor bibliografice şi metodelor specifice, în condiţii de autonomie 
restrânsă şi asistenţă calificată, precum şi susţinerea acestora cu demonstrarea capacităţii 
de evaluare calitativă şi cantitativă a unor soluţii tehnice din domeniu. 

CT3.  Identificarea nevoii de formare profesională, cu analiza critică a propriei activităţi de 
formare şi a nivelului de dezvoltare profesională şi utilizarea eficientă a resurselor de 
comunicare şi formare profesională (Internet, e-mail, baze de date, cursuri on-line 
etc.), inclusiv folosind limbi străine. 

 
6. Obiectivele unităţii de curs/modulului 

Obiectivul general Însuşirea procedeelor de calcul a derularii documentaţiei bancare. 

Obiectivele specifice Să înţeleagă şi să descrie derularea documentaţiei bancare. 
Să selecteze modalitatea derularea documentaţiei bancare pentru entitate. 
Să formeze un algoritm optim de aplicare a derulării documentaţiei bancare. 
Să aplice corect derularea documentaţiei bancare. 

 
7. Conţinutul unităţii de curs/modulului 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica prelegerilor 

T1. Obiectul contabilităţii bancare 2 2 

T 2. Bilanţul bancar 4  

T 3. Documentaţia bancară şi circuitul documentar 2  

T4. Contabilitatea mijloacelor proprii ale băncii 2 2 

T5. Contabilitatea mijloacelor atrase ale băncii. 4  

T 6. Contabilitatea operaţiunilor de casă cu numerarul 4 2 

T7. Contabilitatea imobilizărilor corporale la bancă 4 2 
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T 8. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor băncii 2 2 

T9 Contabilitatea operaţiunilor de decontări 4 2 

T 10 Contabilitatea operaţiunilor de creditare. Contabilitatea operaţiunilor cu 

valori mobiliare. 

2  

Total prelegeri: 30 12 

 

Tematica activităţilor didactice 

Numărul de ore 

învăţământ 
cu 

frecvenţă 

învăţământ 
cu frecvenţă 

redusă 

Tematica lucrărilor de laborator/seminarelor 

LL1. Obiectul contabilităţii bancare 2 2 

LL 2. Bilanţul bancar 4  

LL 3. Documentaţia bancară şi circuitul documentar 2  

LL 4. Contabilitatea mijloacelor proprii ale băncii 2 2 

LL 5. Contabilitatea mijloacelor atrase ale băncii. 4  

LL 6. Contabilitatea operaţiunilor de casă cu numerarul 4 2 

LL 7. Contabilitatea imobilizărilor corporale la bancă 4 2 

LL 8. Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor băncii 2 2 

LL 9 Contabilitatea operaţiunilor de decontări 4 2 

LL 10 Contabilitatea operaţiunilor de creditare. Contabilitatea operaţiunilor cu 
valori mobiliare. 

2  

Total lucrări de laborator/seminare: 30 12 

 
8. Referinţe bibliografice 

Principale 1.  Preda, Bianca Florentina  Contabilitate bancara / Bianca Florentina Preda ; Universitatea 
Spiru Haret. - Bucuresti : Editura Fundatiei "Romania de Maine", 2005. - 192 p. CZU 
657:336.71  

2. Ion Galiceanu, Contabilitatea bancară, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999 
3. Elena Yaharciuc, Contabilitatea societăţilor bancare, Editura Teora, Bucureşti ,2000 

Analiza rapoartelor financiare : Instrumente, metode, procedee si tehnici de apreciere a 
informatiei contabil-financiare in procesul decizional : [manual] / Natalia Tiriulnicova, 
Valentina Paladi, Liudmila Gavriliuc [et al.] ; coord.: Natalia Tiriulnicova ; Asociatia 
Contabililor si Auditorilor Profesionisti din Republica Moldova. - Ed. a 2-a, rev.. - 
Chisinau2011. - 400 p.. - (In sprijinul contabilului profesionist ) CZU 657(047) 

4. Balanta de plati a Moldovei - 2007 / Banca Nationala a Moldovei. - Chisinau : B.N.M., 
2009. - Anual. - 138 p. CZU 336.71(478) 
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Lumina Lex, 2000. - 208 p. : tab. CZU 336.71:657:347.73 

7. Coman, Florin  Control si audit bancar / Florin Coman. - Bucuresti : Lumina Lex, 2000. - 



                                                                                             FIŞA UNITĂŢI I  DE CUR S/MODULULUI  
 

 

208 p. : tab. CZU 336.71:657.63 
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  Banci. Sisteme de plati. Riscuri / Mariana Diaconescu. - Bucuresti : Editura economica, 
1999. - 276 p. CZU 336.732 CZU 330.131.7 

9. Dictionar financiar-bancar / coord.: Andrei Conisescu ; [elab.: Andrei Conisescu, Victoria 
Cociug, Maria Conisescu, Elizabet Conisescu]. - Chisinau : Prometeu, 2004. - 258 p. CZU 
336(038) 

10.   Dictionar financiar-bancar : rus-roman-francez-englez / Centrul National de 
Terminologie. - Chisinau1999. - 80 p.. - (Mici dictionare terminologice ) CZU 336(038)=00  

11. Mares, Marius Daniel   Sisteme informatice financiar-bancare / Marius Daniel Mares, 
Gabriel Mihai, Valerica Mares ; Universitatea Spiru Haret, Facultatea de Management 
Financiar-Contabil, Specializarea Finante Banci. - Bucuresti : Editura Fundatiei "Romania 
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Suplimentare 1. Publicaţii şi rapoarte ale Fondului monetar Internaţional, Băncii Naţionale a Moldovei. 

2. Codul civil al Republicii Moldova ,N 1107-XV  din 6.06.2002, Monitorul Oficial al 
R.Moldova N 82-86 din 22.06.2002 comentat  

3. Legea nr.62–XVI din 21.03.2008 privind reglementarea valutare, în vigoare din 
18.01.2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.127-130 din 18.07.2008, art.496  

4. Legea cu privire la serviciile de plaţi şi moneda electronică, nr.114 din 18.05.2012, 
Monitorul Oficial  nr.193-197/661 din 14.09.2012 

5. Regulamentul nr.10018-20 cu privire la organizarea şi funcţionarea pe teritoriul 
Republicii Moldova a caselor de schimb valutar şi punctelor de schimb de pe lângă 
hoteluri, aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a 
Moldovei din 06.05.1994, proces-verbal nr.22, republicat în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, 2003, nr.91-96, art.136 (cu modificările şi completările ulterioare). 

6. Legea Republicii Moldova cu privire la leasing, nr. 731-XII din 15 februarie 1996. 

 

9. Evaluare 

Curentă 
Proiect de an Examen final 

Atestarea 1 Atestarea 2 

30% 30% - 40% 

Standard minim de performanţă 

Prezenţa şi activitatea la prelegeri şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la fiecare dintre atestări şi lucrări de laborator; 
Obţinerea notei minime de „5” la proiectul de an; 
Demonstrarea în lucrarea de examinare finală a cunoaşterii condiţiilor de aplicare a procedeelor documentaţiei 
bancare 
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