
FISA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FINANȚE ȘI CONTABILITATE 
1.3 Departamentul FINANȚE-CONTABILITATE 
1.4 Domeniul de studii CONTABILITATE 
1.5 Ciclul de studii MASTER 
1.6 Programul de studii / Calificarea MANAGEMENTUL SISTEMULUI INFORMAȚIONAL 

FINANCIAR-CONTABIL 
1.7 Forma de învăţământ  IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022-2023 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

CONTABILITATEA INSTITUȚIILOR FINANCIAR-BANCARE ȘI DE 
ASIGURĂRI 

2.2 Codul disciplinei  MC0141AS2204.2 
2.3 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Raluca Andreea MIHALACHE 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

Conf. univ. dr. Raluca Andreea MIHALACHE 

2.5 Anul  
de studiu 

II  2.6 Semestrul II  2.7 Tipul de 
evaluare 

(E - examen / V -  
verificare 

  / C - colocviu) 

E 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

A 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

6 

 
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 Numărul de săptămâni 12  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 36 din care:  

3.6 curs 
24 3.7 seminar / laborator 12 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 72 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 22 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 
Tutoriat 2 
Examinări  4 
Alte activităţi: Consultații 2 
3.7 Total ore studiu individual 114 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

150 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum - 
4.2 de competenţe - 
 
 



5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 
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C2 - Interpretarea şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor manageriale pentru stabilirea 
costurilor şi controlul performanţei globale a întreprinderii  - Managementul costurilor şi 
măsurarea şi monitorizarea performanţei entităţilor (4 puncte de credit) 

• C2.1 - Identificarea şi definirea conceptelor, metodelor şi tehnicilor specifice 
contabilităţii manageriale (1 punct de credit) 

• C2.3 - Utilizarea indicatorilor, a metodelor şi procedeelor contabilităţii manageriale 
pentru rezolvarea de probleme noi, incomplet definite, legate de costuri şi performanţa 
globală a firmei (1 punct de credit) 

• C2.4 - Folosirea diferenţiată şi pertinentă a metodelor şi instrumentelor contabilităţii 
manageriale în analiză şi evaluare  (1 punct de credit) 

• C2.5 - Elaborarea de proiecte profesionale privind costurile şi performanţa globală (1 
punct de credit) 

C4 - Fundamentarea şi aplicarea de strategii şi programe complexe privind gestiunea 
afacerilor la nivel de entitate / organizaţie (2 puncte de credit) 

• C4.1 -  Identificarea şi descrierea unui spectru larg de concepte privind gestiunea şi 
strategia entităţii /organizaţiei (1 punct de credit) 

• C4.3 - Utilizarea integrată a metodologiei de analiză-diagnostic şi formularea 
problemelor la nivel de organizaţie (1 punct de credit) 
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7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la internet; 
• Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar; 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

Cunoaşterea şi însuşirea terminologiei de specialitate din domeniul financiar-bancar 
și de asigurări, a contabilității specifice societăților financiar-bancare și de 
asigurări, abordarea strategiilor economice sub aspectul conţinutului, obiectivelor 
lor şi a mijloacelor de atingere a scopului urmărit.  

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1: Absolventul cunoaște conţinutul, obiectivele, tipurile, 
formele şi conceptele de bază din contabilitate 
R.î.2: Absolventul identifică elementele componente ale 
operațiunilor bancare 
R.î.3: Absolventul deosebește tipurile de modificări existente 
în domeniul contabilității financiar-bancare și de asigurări și 
ulterior obiectivele urmărite de fiecare în parte 

Aptitudini: 
  

R.î.1:  Absolventul analizează diferite aspecte referitoare la 
principalele caracteristici ale principiilor de bază ale 
contabilității bancare și de asigurări 
R.î.2: Absolventul interpretează principalele elemente 



 
 
8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de predare / 

lucru 
Fond de 

timp  
Referințe 

bibliografice 
Tema 1  

- Organizarea activității 
instituțiilor financiar-bancare 

- Decontări interbancare și 
intrabancare 

- Depozite interbancare și alte 
operațiuni de trezorerie; 
creditarea clientelei; depozite 
bancare 

 
Curs interactiv 

Conversaţie euristică 
Metoda 

problematizării 

 
8 ore  

Bibliografie 
obligatorie 1 

Cap. 1, 2, 3, 4 
Bibliografie 

obligatorie 2-Tema 1, 
2, 3 

Bibliografie 
obligatorie 3-Cap. 2, 

3 
Tema 2  

- Contabilitatea titlurilor de 
tranzacție 

- Contabilitatea operațiunilor 
diverse 

- Contabilitatea imobilizărilor 
necorporale, corporale, 
financiare și în curs 

- Contabilitatea constituirii, 
majorării și diminuării 
capitalului social și al primelor 
de capital 

- Contabilitatea rezervelor, 
fondurilor și datoriilor 
subordonate 

 
Curs interactiv 

Conversaţie euristică 
Metoda 

problematizării 

 
10 ore  

 
Bibliografie 

obligatorie 1-Cap. 
5,6,7,8,9 

Bibliografie 
obligatorie 2-Tema 6, 

7, 8, 9 
 

Tema 3  
- Contabilitatea cheltuielilor 

bancare 
- Contabilitatea veniturilor 

bancare 
- Contabilitatea rezultatelor și 

calculul principalilor indicatori 
utilizați în domeniul financiar-
bancar 

 
Curs interactiv 

Conversaţie euristică 
Metoda 

problematizării 

 
6 ore  

Bibliografie 
obligatorie 1-Cap. 10, 

11 
Bibliografie 

obligatorie 2-Tema 
10, 11 

Bibliografie 
obligatorie 3-Cap.6 

TOTAL  24 ore  

componente ale tranzacțiilor de pe piața financiar-bancară și 
de asigurări 
R.î.3: Absolventul rezolvă, utilizează și interpretează corect 
informațiile financiar-contabile 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1 Absolventul stabilește corect modul de înregistrare în 
contabilitate a tranzacțiilor desfășurate pe piața financiar-
bancară și de asigurări 
R.î.2:  Absolventul utilizează corect planul de conturi 
specific, implementând  modul de înregistrare în contabilitate 
a tranzacțiilor desfășurate pe piața financiar-bancară și de 
asigurări 
R.î.3: Absolventul stabilește și adoptă corect atitudinile 
responsabile privind rolul și importanța contabilității în 
sistemul financiar-bancar și de asigurări din România 



Bibliografie obligatorie: 
1. Dedu V., Enciu A. (2009) – Contabilitate bancară, ediția a II-a, Editura Economică, Bucureşti 
2. Mihalache R.A. (2014) – Note de curs – suport electronic, Biblioteca Universității Artifex, București 
3. Mihalache R.A. (2011) – Politicile fiscale și sistemul bancar din România, Editura Renaissance, 

București 
Bibliografie suplimentară: 
1. Anghel M. G.. (2015) – Contabilitatea instituțiilor de credit, Editura Artifex, București 
2. Standardele Internaţionale de Contabilitate, Bucureşti, 2006 
3. Legislația în vigoare în domeniul financiar-bancar 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare / 

lucru 
Fond de 

timp 
Referințe 

bibliografice 
   Bibliografie 

obligatorie 1 
Cap. 1, 2, 3, 4 
Bibliografie 

obligatorie 2-Tema 1, 
2, 3 

Bibliografie 
obligatorie 3-Cap. 2, 

3 
    

Bibliografie 
obligatorie 1-Cap. 

5,6,7,8,9 
Bibliografie 

obligatorie 2-Tema 6, 
7, 8, 9 

 
   Bibliografie 

obligatorie 1-Cap. 10, 
11 

Bibliografie 
obligatorie 2-Tema 

10, 11 
Bibliografie 

obligatorie 3-Cap.6 
TOTAL  12 ore  

Bibliografie obligatorie: 
1. Dedu V., Enciu A. (2009) – Contabilitate bancară, ediția a II-a, Editura Economică, Bucureşti 
2. Mihalache R.A. (2014) – Note de curs – suport electronic, Biblioteca Universității Artifex, 

București 
3. Mihalache R.A. (2011) – Politicile fiscale și sistemul bancar din România, Editura Renaissance, 

București 
Bibliografie suplimentară: 

1. Anghel M. G.. (2015) – Contabilitatea instituțiilor de credit, Editura Artifex, București 
2. Standardele Internaţionale de Contabilitate, Bucureşti, 2006 

 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 

epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 

 

• Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale. 
• Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 

introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și 



cu reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi 
din sistemul cooperatist - Uniunea Naţională a Cooperaţiei Mesteşugăreşti – UCECOM, în vederea 
adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii.  

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 

Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs • cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează 
disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, normelor, metodelor şi 
procedeelor de operare specifice impuse de 
disciplină; 
• însuşirea şi aplicarea formulelor, procedeelor 
şi tehnicilor de culegere şi prelucrare a datelor 
în vederea obţinerii indicatorilor/formularelor 
specifice pentru caracterizarea activităţii;  
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate 
pe parcursul dezvoltării societăților financiar-
bancare și de asigurări; 
• abilităţile de gândire analitică şi critică în 
evaluarea unor situaţii tip „dilemă” în 
înregistrarea în contabilitate; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice 
cu cele practice;  
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şi implicarea în 
activitatea de cercetare ştiinţifică.   

Examen 
scris în 
sesiunea de 
examene. 
 

50 % 

10.5 
Seminar/laborator 

• cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează 
disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, principiilor, normelor, metodelor şi 
procedeelor de operare specifice impuse de 
disciplină; 
• însuşirea şi aplicarea formulelor, procedeelor 
şi tehnicilor de culegere şi prelucrare a datelor 
în vederea obţinerii indicatorilor/formularelor 
specifice pentru caracterizarea activităţii; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate 
pe parcursul dezvoltării societăților financiar-
bancare și de asigurări; 
• abilităţile de gândire analitică şi critică în 
evaluarea unor situaţii tip „dilemă” în 
înregistrarea în contabilitate; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice 
cu cele practice; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul 
pentru studiul individual şi implicarea în 
activitatea de cercetare ştiinţifică. 

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

25 % 

Participarea 
activă la 
seminar şi 
realizarea 
de activităţi 
gen teme / 
referate / 
eseuri / 
traduceri / 
proiecte 

25% 



10.6 Standard minim de performanţă 
• însuşirea vocabularului specific disciplinei;  
• recunoaşterea principiilor, legilor şi a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
• înţelegerea şi explicarea conceptelor fundamentale; 
• evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

Data completării: 22.09.2022 
Semnătura titularului de curs,                          Semnătura titularului de seminar, 
Conf. univ. dr. Raluca Andreea MIHALACHE           Conf. univ. dr. Raluca Andreea MIHALACHE 
 
 
 
Data avizării în departament:  30.09.2022                             Avizat,       
Semnătura directorului de departament,                Responsabil program de studii, 
Conf. univ. dr. Cătălin DEATCU                         Lect. univ. dr. Cristina-Nicoleta CARANICA 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr. Andrei BUIGA 
 


