
 
ANEXA 1 

 
FIŞA DISCIPLINEI  

 
Anul universitar 2021/2022 

 
Anul de studiu IV/ Semestrul I 

 
Legendă: 
-scris cu negru - formatul standard al fișei disciplinei (conform OM 5703/2011, Anexa 3: 31-33). 
-scris cu albastru - sugestii operaționale pentru elaborarea fișei. 
 
1. Date despre program 

1.1. Instituţia de învăţămînt superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia 

1.2. Facultatea  DE DREPT ȘI ȘTIINȚE SOCIALE 

1.3. Departamentul  ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE 

1.4. Domeniul de studii DREPT 

1.5. Ciclul de studii LICENȚĂ 

1.6. Programul de studii/calificarea* DREPT/ avocat – 261101, jurisconsult – 261102, consilier juridic – 
261103 

* pentru a specifica aspectele legate de calificare, vor fi trecute codurile COR și/sau denumirile profesiilor cărora se adresează 
programul de studii (conform  mențiunilor din Planul de învățământ). 

 
2. Date despre disciplină 

2.1. Denumirea disciplinei DREPT BANCAR 2.2. Cod disciplină DR IV  3 

2.3. Titularul activităţii de curs   CONF. UNIV. DR. HODOŞ RAUL FELIX 

2.4. Titularul activităţii de seminar / laborator Asist. univ. Dr. MARA GEORGE 

2.5. Anul de studiu IV 2.6. Semestrul I 2.7. Tipul de evaluare 
(E/C/VP) 

E 2.8. Regimul disciplinei (O 
– obligatorie, Op – 
opţională, F – facultativă) 

O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1. Numar ore pe 
saptamana 

4 din care: 3.2. curs 2 3.3. seminar/laborator 2 

3.4. Total ore din planul de 
învăţămînt 

56 din care: 3.5. curs 28 3.6. seminar/laborator 28 

Distribuţia fondului de timp ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 

Tutoriat  

Examinări 6 

Alte activităţi …….  

 

3.7 Total ore studiu individual 44 

3.8 Total ore din planul de învăţământ* 56 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3.10 Numărul de credite** 4 

* 3.8. = 3.4. + 3.7.; numărul total de ore pe semestru trebuie calculat în funcție de nr. de credite (3.9.) și de volumul de muncă 
aferent unui credit (1 credit = 25 ore conform Ghidului de aplicare a ECTS). 
** 3.9. = numărul de credite prevăzut a fi atribuit disciplinei prin planul de învățământ. 
 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1. de curriculum  

4.2. de competenţe  

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a cursului Videoproiector samd 

5.2. de desfăşurarea a seminarului/laboratorului Sală dotată cu tablă samd 

  
 
6. Competenţe specifice acumulate 

Competenţe profesionale C1 (3/1) Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul 
juridic 
C2. (3/1) Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic 
C5. (3/1)  Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o 
problemă de drept concretă 

Competenţe transversale  

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 



7.1 Obiectivul general al disciplinei Dreptul Bancar îşi propune să ofere studenţilor un studiu al ansamblului 
reglementărilor legale actuale privitoare la  modul de autorizare şi 
funcţionare a instituţiilor de credit dar şi a operaţiunilor ce pot fi cuprinse în 
obiectul de activitate al acestora. 
Instituţiile principale care urmează să fie analizate sunt cele privitoare la: 
organizarea sistemului bancar din România, restricţiile specifice domeniului 
bancar naţional dar şi activităţile permise instituţiilor de credit, constituirea 
şi funcţionarea instituţiilor de credit, instrumentele de plată şi contractele 
specifice activităţii bancare, garanţiile bancare precum şi procedura 
falimentului instituţiilor de credit. 
 

7.2 Obiectivele specifice Studiul disciplinei urmareste prezentarea, explicarea şi analiza doctrinei şi 
practicii judiciare în domeniu, contribuind la sporirea gradului de 
cunoaştere a raporturilor juridice care implică actori din domeniul Dreptului 
Bancar si deprinderea abilităţilor practice în legătură cu soluţionarea 
speţelor şi indicaţii privind folosirea materialelor bibliografice 
 

 
 
8. Conţinuturi* 

8.1 Curs Metode de predare Observaţii  

C1  NOŢIUNEA ŞI OBIECTUL DREPTULUI 

BANCAR 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
  

C2 ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR ÎN 

ROMÂNIA  

Prelegere, discuţii 2 ORE 
  

C3  RESTRICŢII SPECIFICE DOMENIULUI 

BANCAR NAŢIONAL 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
  

C4 ACTIVITĂŢI PERMISE INSTITUŢIILOR DE 

CREDIT 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

C5 ASPECTE SPECIFICE PRIVIND 

INSTITUŢIILE DE CREDIT 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

C6 CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA 

INSTITUŢIILOR DE CREDIT 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

C7  INSTRUMENTELE DE PLATĂ Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

 C8 CONTRACTELE SPECIFICE DOMENIULUI 

DREPTULUI BANCAR (I) 

CONTRACTUL DE CONT CURENT 

CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR 

  

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

C9 CONTRACTELE SPECIFICE DOMENIULUI 

DREPTULUI BANCAR ( II) 

CONTRACTUL DE CREDIT DE CONSUM 

CONTRACTUL DE DEPOZIT BANCAR 

CONTRACTUL DE LEASING 

 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 



C10 INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE 

CONTRACTELE FUTURES 

 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

C11 GARANŢIILE BANCARE (I) 

Garanţii reale imobiliare 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

C12 GARANŢIILE BANCARE (II) 

Garanţii reale mobiliare 

Garanţii personale 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

C13 PROCEDURA FALIMENTULUI 

INSTITUŢIILOR DE CREDIT 

Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

C14  CURS RECAPITULATIV Prelegere, discuţii 2 ORE 
 

Bibliografie SELECTIVA 
L. Săulean, L. Smarandache, A. Dodocioiu, Drept bancar – curs universitar-, Ed. Universul Juridic, 2011 
C. A., Gheorghe, Drept Bancar, Ed. C. H. Beck, 2014 
V. Luha, Instituţii de Drept Bancar – vol I,2003 
 N. C., Anitei, R. E. Lazar, Drept bancar şi valutar, Ed. Universul Juridic, 2011  
P. Lăzăroiu, Drept Bancar  şi valutar  Partea I – reglementarea activităţii bancare în România, Ed. Pro Universitaria, 2015 
 

8.2. Seminar-laborator   

 
 
 

Seminar 1 
NOŢIUNI GENERALE.  SPECIFICITATEA 
DREPTULUI BANCAR. DELIMITARI 
TERMINOLOGICE 
 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 1 ( 2 ore )  privitoare la noţiunile introductive 
privind Dreptul Bancar dar și aprofundarea cunoștințelor 
referitoare la aceste teme, verificarea corectitudinii 
cunoștințelor dobândite 
 
 
 
 

Discuţii 2 ORE 
    

Seminar 2 
ORGANIZAREA SISTEMULUI BANCAR ÎN 
ROMÂNIA  
 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 2 ( 2 ore )  privitoare la sistemul bancar român 
dar și aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste 
teme, verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite 
 

Discuţii 2 ORE 
   

Seminar 3 

RESTRICŢII SPECIFICE DOMENIULUI BANCAR 
NAŢIONAL  

 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 3 ( 2 ore )  privitoare la restricţiile specifice 
sectorului bancar dar și aprofundarea cunoștințelor 
referitoare la aceste teme, verificarea corectitudinii 
cunoștințelor dobândite 
 
 

Discuţii 2 ORE 
  

Seminar 4 

ACTIVITĂŢI PERMISE INSTITUŢIILOR DE 
Discuţii 2 ORE 

  



CREDIT  

 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 4 ( 2 ore )  privitoare la activităţile permise 
instituţiilor de credit dar și aprofundarea cunoștințelor 
referitoare la aceste teme, verificarea corectitudinii 
cunoștințelor dobândite 
 

Seminar 5 

ASPECTE SPECIFICE PRIVIND INSTITUŢIILE 
DE CREDIT  

 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 5 ( 2 ore )  privitoare la aspectele specifice 
privind instituţiile de credit dar și aprofundarea 
cunoștințelor referitoare la aceste teme, verificarea 
corectitudinii cunoștințelor dobândite 
 
Seminar 6 
 

CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA 
INSTITUŢIILOR DE CREDIT  

 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 6 ( 2 ore )  privitoare la constituirea şi 
funcţionarea instituţiilor de credit dar și aprofundarea 
cunoștințelor referitoare la aceste teme, verificarea 
corectitudinii cunoștințelor dobândite 
 

Discuţii 2 ORE 
  

Seminar 7 
 
INSTRUMENTELE DE PLATĂ 
 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 7 ( 2 ore )  privitoare la instrumentele de plată și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite 
 

Discuţii 2 ORE 
   

Seminar 8 
 

CONTRACTELE SPECIFICE DOMENIULUI 

DREPTULUI BANCAR (I) 

CONTRACTUL DE CONT CURENT 

CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR 

 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 8 ( 2 ore )  privitoare la contractele specifice 
dreptului bancar dar și aprofundarea cunoștințelor 
referitoare la aceste teme, verificarea corectitudinii 
cunoștințelor dobândite 
 

Discuţii 2 ORE 
  

Seminar 9  
 

CONTRACTELE SPECIFICE DOMENIULUI 

DREPTULUI BANCAR ( II) 

CONTRACTUL DE CREDIT DE CONSUM 

CONTRACTUL DE DEPOZIT BANCAR 

CONTRACTUL DE LEASING 

 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 9 ( 2 ore )  privitoare la contractele specifice 
domeniului bancar dar și aprofundarea cunoștințelor 

Discuţii 2 ORE 
  



referitoare la aceste teme, verificarea corectitudinii 
cunoștințelor dobândite 
 

Seminar 10 
 

INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE 

CONTRACTELE FUTURES 

Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 10  ( 2 ore )  privitoare la instrumentele 
financiare derivate şi contractele futures dar și 
aprofundarea cunoștințelor referitoare la aceste teme, 
verificarea corectitudinii cunoștințelor dobândite 
 

Discuţii 2 ORE 
  

Seminar 11 
GARANŢIILE BANCARE 
 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 11  ( 2 ore )  privitoare la garanţiile bancare 
imobiliare și aprofundarea cunoștințelor referitoare la 
aceste teme, verificarea corectitudinii cunoștințelor 
dobândite 
 
 

Discuţii 2 ORE 
  

Seminar 12 
GARANŢIILE BANCARE MOBILIARE ŞI GARANŢIILE 
PERSONALE 
 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 12  ( 2 ore )  privitoare la  garanţiile bancare 
mobiliare şi garanţiile personale dar și aprofundarea 
cunoștințelor referitoare la aceste teme, verificarea 
corectitudinii cunoștințelor dobândite 
 

Discuţii 2 ORE 
   

Seminar 13 

PROCEDURA FALIMENTULUI INSTITUŢIILOR 
DE CREDIT  

 
Se urmărește dezvoltarea noțiunilor prezentate în cadrul 
cursului 13  ( 2 ore )  privitoare la  procedura falimentului 
instituţiilor de credit dar și aprofundarea cunoștințelor 
referitoare la aceste teme, verificarea corectitudinii 
cunoștințelor dobândite 
 

Discuţii 2 ORE 
  

Seminar 14 SEMINAR RECAPITULATIV 
 
Se urmărește  recapitularea şi verificarea corectitudinii 
cunoștințelor dobândite 
 

Discuţii 2 ORE 
  

Bibliografie SELECTIVA 
L. Săulean, L. Smarandache, A. Dodocioiu, Drept bancar – curs universitar-, Ed. Universul Juridic, 2011 
C. A., Gheorghe, Drept Bancar, Ed. C. H. Beck, 2014 
V. Luha, Instituţii de Drept Bancar – vol I,2003 
 N. C., Anitei, R. E. Lazar, Drept bancar şi valutar, Ed. Universul Juridic, 2011  
P. Lăzăroiu, Drept Bancar  şi valutar  Partea I – reglementarea activităţii bancare în România, Ed. Pro Universitaria, 2015 
 

* temele de curs și seminar/laborator trebuie să acopere în întregime obiectivele specifice formulate la secțiunea 7.2. 
* temele abordate la curs și cele de la seminar pot fi proiectate atât în relație de complementaritate, cât și/sau în relație de 
aprofundare a tematicii. 
* este recomandabil ca elaborarea fișei disciplinei să fie făcută în echipă de către titularul de curs și cel de seminar/laborator, 
eventual de către toți titularii aceleiași discipline, acolo unde mai multe persoane predau aceiași disciplină. 
 
9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale 

şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 Continutul discipliei este coroborat cu asteptarile reprezentatilor comunitatii epistemice, asociatiilor profesionale si angajatorilor 
reprezentativi 

 
10. Evaluare 

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

10.4 Curs Evaluare finală Examen oral 80% 



- 
 

- 

10.5 Seminar/laborator Verificare pe parcurs 
- Activitate la seminar 

Prezentare referate 
Test de evaluare 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă:  
- Utilizarea adecvată a limbajului juridic de specialitate în cadrul unei dezbateri cu temă dată. 
Utilizarea adecvată a teoriilor, principiilor şi conceptelor juridice însuşite într-un proiect professional. 
Realizarea unui proiect sau a unui studiu pornind de la legislaţia, doctrina şi jurisprudenţa referitoare la o problemă de drept 
concretă. 
. 

 
Data completării  Semnătura titularului de curs   Semnătura titularului de seminar 
   
            
 
Data avizării în departament    Semnătura directorului de departament 
   
 
 



 

Anexă la Fișa disciplinei (facultativă) 
 

ANEXĂ LA FIŞA DISCIPLINEI 
b. Evaluare – mărire de notă 

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

10.4 Curs     
 
 

10.5 Seminar/laborator 
 

   
 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*  

Data completării Semnătura titularului de curs 
Semnătura titularului de 

seminar  

    
 
c. Evaluare – restanţă 

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

10.4 Curs Examen Lucrare scrisă 50%  
 
 

10.5 Seminar/laborator 
Referate, eseuri, proiecte etc. 

Prezentare la seminar 
50% 

 
 

 

10.6 Standard minim de performanţă  

Participarea la 50% din activităţile didactice şi însuşirea conceptelor de bază.*,**  

Data completării Semnătura titularului de curs 

Semnătura titularului de 

seminar  

    

 

*Formulare orientativă 
**Dacă disciplina are prevăzute ore de laborator trebuie prevăzute modalitățile de recuperare a acestora.  


