
 

 

Codul disciplinei DOP.2.2.06 Semestrul IV Numărul de credite 
3 

(x25 h./ credit) 

 

Facultatea DREPT 
 
 

Numărul orelor pe semestru/activităţi 
(potrivit planului de învăţământ) 

Domeniul de licenţă DREPT 
 
 Total AI ST SF L P 

Programul de studii de 
licenţă  

DREPT 
 
 42 28  14   

 

Categoria formativă a disciplinei (fundamentală, 
complementară, domeniu, specialitate) 

DS 

Tipul disciplinei (impusă, opţională, facultativă) DO 

 

Discipline anterioare 
Condiţionate  

Recomandate Drept civil, TGD 

 

Obiectivele disciplinei 

Obiectivul general 

În cadrul dreptului bancar se studiază organizarea şi funcţionarea instituţiilor 

de creditare, tehnicile de efectuare a operaţiunilor de plată și  regimul 

contractelor bancare. Cursul urmărește dobândirea de către studenți a 

capacității de interpretare a reglementărilor naționale și europene de drept 

bancar aflate  într-o permanentă dinamică.  

 Obiectivul principal constă în însușirea cunoștințelor necesare calificării și 

soluționării raporturilor juridice din domeniul dreptului bancar.     

Obiectivele specifice 

La finalizarea cu succes a acestei discipline, studenţii vor fi capabili să: 

▪ Descrie modul de desfășurare a activității instituțiilor de credit  

▪ Aplice corespunzător normele privind încheierea contractelor din domeniul 

bancar  

▪ Opereze cu mecanismele  de funcționare a instrumentelor de plată  

▪ Interpreteze deciziile din practica judiciară națională și europeană 

▪ Aprecieze importanţa respectării principiilor specifice derulării operațiunilor 

bancare 

Competenţe profesionale 

C1. Cunoașterea conceptelor specifice materiei dreptului bancar 

C2. Înțelegerea mecanismelor de funcționare a instituțiilor din domeniul 
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FIŞA DISCIPLINEI 

Denumirea disciplinei DREPT BANCAR 



 
dreptului bancar 

C3. Capacitatea de a analiza critic legislația specială în contextul  dinamicii 

sale      

C4.  Formarea tehicii  de argumentare în realizarea unei caificări juridice     

C5. Abilitatea de a soluționa probleme din practica judiciară bancară 

Competenţe transversale 

CT1. Capacitatea de a comunica și lucra în echipă, prin crearea unor grupuri 

de dezbatere 

CT2. Competența de a stabili corelațiile  cu domeniile conexe: drept civil, 

drept financiar   

CT3.  Aptitudinea de a  valorifica  resursele  de  informare și 

documentare 
 

Conţinutul activităţilor 
(AI, ST, SF, L, P) 

I. Activitate de autoinstruire prin materiale specifice ID/IFR 

1. Noțiunea de drept bancar. Evoluție – 2 ore 

2. Izvoarele dreptului bancar: Izvoare interne; Izvoare din dreptul Uniunii 

Europene  – 2 ore  

3. Banca Națională a României: statutul legal; politica monetară și valutară, 

emisiunea monetară – 2 ore  

4. Banca Națională a României: operațiuni cu băncile; supravegherea bancară 

– 2 ore  

5. Banca Națională: operațiuni pe contul statului; operațiuni cu aur și active 
externe; activitatea internațională, conducerea și administrarea – 2 ore  
6. Instituțiile de credit: structura sisitemului bancar; clasificarea și funcțiile 
băncilor – 2 ore 

7. Instituțiile de credit: constituirea societăților bancare,  obiectul de activitate 

– 2 ore 

8. Instituțiile de credit:funcționarea societăților bancare;  exercițiul activității 

bancare;  riscul bancar – 2 ore 

9. Contractele bancare:cadru general; contractul de cont curent; contractul de 

depozit bancar – 2 ore  

10.Contractele bancare: contractul de creditare, contractul de închiriere a 

casetelor de valori; contractul de garanție – 2 ore  

11.Titurile de credit: clasificări; cambia; biletul la ordin– 2 ore- 

12.Titurile de credit: cecul; bonurile de tezaur; renta; cărțile de credit – 2 ore- 

13. Operațiunile de plată: instrumente de plată electronice; acreditivul 

documentar – 2 ore- 

14. Operațiunile de plată: incasso-ul documentar; ordinul de plată – 2 ore  

 



 
II. Seminar faţă în faţă 

1. Noțiunea, evoluția și izvoarele dreptului bancar – 2 ore 

2. Reglementarea funcționării B.N.R.: statutul legal; politica monetară și 

valutară, emisiunea monetară; operațiuni cu băncile; supravegherea bancară; 

operațiuni pe contul statului; operațiuni cu aur și active externe; activitatea 

internațională, conducerea și administrarea – 2 ore 

3. Instituţiile de credit :  structura sisitemului bancar; clasificarea și funcțiile 

băncilor; constituirea societăților bancare – 2 ore 

4. Instituțiile de credit:  obiectul de activitate;  funcționarea societăților 

bancare; exercițiul activității bancare, riscul bancar – 2 ore  

5. Contractele bancare: contractul de depozit bancar; contractul de cont 

curent; contractul de garanție; contractul de creditare; contractul de închiriere 

a casetelor de valori – 2 ore6. Titlurile de credit: clasificări; cambia; biletul la 

ordin; cecul; cărțile de credit – 2 ore 

 7. Operațiunile de plată: instrumente de plată electronice; acreditivul 

documentar; incasso-ul documentar; ordinul de plată – 2 ore-  

 

Forma de evaluare finală (E-examen, C-colocviu/test final, LP-lucrări practice, EVP-evaluare pe 

parcurs) 
EVP 

Stabilirea notei  finale 
(procente) 

Întocmirea unei fișe aplicative cu exerciții 15% 

Soluționarea unui test parțial din materia parcursă    15% 

Realizarea unei prezentări aplicative cu  sprijinul unui suport PPT 20% 

Elaborarea unui proiect de cercetare  25% 

Susținerea unui lucrări de evaluare din tema de cercetare aleasă 25% 

Susținerea examenului de restanță fără refacerea activității de 
seminar este condiționată de întrunirea componentelor de 
evaluare pe parcursul semestrului . Astfel,  pentru compensarea 
lipsei evaluării de pe parcursul întregului semestru în care s-a 
organizat activitatea la această  disciplină, studentul va depune 
drept cerință eliminatorie porofoliul aferent activității de cercetare: 
prezentare power point a proiectului realizat, desfășurătorul 
proiectului   și fșă aplicativă. În cadrul examenului de restanță  va 
susține o testare de verificare a cunoștințelor acumulate din 
studierea materiei cu valențe aplicative 

 

Lista materialelor 

didactice necesare 

(suport de curs, ghid de 

studiu etc.) 

Suport curs, ghid de studiu 



 

Bibliografia 
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Legendă: AI – activitate de autoinstruire; ST – seminar în sistem tutorial; SF – seminar faţă în faţă; L – activităţi de laborator, lucrări practice; P – proiect; 
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