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Aprobată la Consiliul facultății ”Economie Generală şi Drept”, proces-verbal nr. __ din______2016,  

 
Decan  Alic BÎRCĂ, conf.univ., dr. __________ 

 Validată la şedinţa catedrei  „Drept privat” ____________, proces-verbal nr. __ din _____, 
                                                                       

                                                                 Șef catedră Rotaru-Maslo L. conf.univ.  ____________ 
 

Denumirea cursului DREPT BANCAR 

Titularul cursului CEAUŞ SERGIU, lector universitar 
 
 
Ciclul (L-licenţa, 

M-masterat) L Codul 
cursului S..07.O.045.23 Anul IV Semestrul VII 

Nr. credite  
4 

Limba de 
instruire 

 
ROM, RUS 

Forma de evaluare finală (E 
– examen,  V- verificare) E 

Ore de contact direct 60 Ore studiu 
individual    60 Total ore pe semestru 120 

 
 

Facultatea EGD 

Specialitatea DREPT 

Catedra DREPT PRIVAT 
           
                                                                                                                                                                                                                           
Categoria formativă a cursului (F-fundamentală, G-generală, S-de specialitate, U-
socio-umanistică, M-de orientare către alt domeniu) S 

Categorie de opţionalitate a cursului (O- obligatorie, A- opţională, L- liberă alegere) O 
Numărul maxim de studenţi care se pot înscrie la curs 90 

 
 

Condiţii de acces 
Obligatorii  

Drept civil, Drept financiar 

Recomandate  
Dreptul afacerilor 

 
 

Fundamentare 

Disciplina de studiu “DREPTUL BANCAR” se prezintă in calitate de 
disciplină fundamentală a dreptului, necesar de a fi studiată şi 
cunoscută de orice jurist, indiferent de domeniul de specializare. 
Licenţiaţii in drept şi toţi cei interesaţi potrivit acestei programe pot 
afla despre tendinţele de dezvoltare ale dreptului bancar la etapa 
actuală, unitatea şi diferenţierea reglementării relaţiilor sociale din 
domeniu dat, imbinarea reglementării de stat şi a reglementării 
contractuale a raporturilor juridice de drept bancar. 
Această disciplină de studiu prezintă interes pentru persoanele fizice ce 
beneficiaza de serviciile bancare, sip e de alta parte personele juridice, 

Numărul total de ore (pe semestru) din planul 
de învăţământ 

(C-curs teoretic, S-seminar, L-activităţi de 
laborator, P-proiect sau lucrări practice) 

Total C S L P 
60 30 30   



sau mai bine zis pentru subiectii ai activitatii de antreprenoriat, 
indiferent de genul de activitate pe care il desfasoara. 
 

Obiectivele/Rezultatele 
învăţării  

 Familiarizarea studenţilor cu  obiectul şi metoda de studiu a 
ramurii de drept banca; 

 Delimitarea operaţiunilor pasive şi active desfăşurate de către 
băncile comerciale 

 Însuşirea contractelor tipice bancare 
 Elucidarea mecanismului decontărilor bancare prin intermediul 

ordinului de plată, cec, cambie, acreditiv documentar şi 
incasoul documentar 

Cunoaşterea reglementării juridice a operaţiunilor valutare şi a 
operaţiunilor cu titlurile de valoare efectuate de către băncile 
comerciale  

Conţinutul cursului 
(materia) 

 
Nr.  Denumirea temei Numărul de or 

Prelegeri Seminare Total 
1. Dreptul bancar ca 

ramură de drept  
2 2 4 

2. Noţiuni generale despre 
bănci si sistemul bancar 

2 2 4 

3. Banca Naţionala a 
Moldovei 

2 2 4 

4. Băncile comerciale din 
Republica Moldova 

2 2 4 

5. Reorganizarea băncilor 
comerciale 

2 2 4 

6. Operaţiunile bancare 
pasive 

4 4 8 

7. Operaţiuni bancare 
active 

4 4 8 

8. Operaţiuni de decontări 4 4 8 
 

9. Reglementarea juridică 
a operaţiunilor valutare  

4 4 8 

10. Operaţiuni bancare cu 
titluri de valoare 

4 4 8 

 TOTAL 30 30 60 
 

Bibliografia minimală 

1. Victor Burac. Dreptul bancar. Chişinău, 2000. 
2.  Turcu Ion Drept Bancar vol 1-2 Cluj – Napoca 1999 
3.  Ефимова Л.Г. Банковское право. Москва, 1998. 
4.  Turcu Ion, Operaţiuni şi contracte bancare, Bucureşti. 1995 
5.  Luchian C., Băncile şi operaţiunile bancare , Bucureşti,1996. 
6.  Bruno Cezar. Operaţiuni bancare: instrumente şi tehnici de plată, 
Bucureşti. 1996 
7.  Negruş Mariana. Decontarea tranzacţiilor internaţionale, 
Bucureşti.1993 
8.  Negruş Mariana, Plăţi şi garanţii internaţionale. Bucureşti.1996 
9.  Михайлов Д.М. Международные расчеты и гарантии. М., 1998 



10.  Суханов Е. Правовое регулирование банковской 
деятельности. М., 1997 
11.  Олейник С.М. Основы банковского праваю. М., 1997 
12.  Ерпылева Н.Г. Международное банковское право. М.,1998 
 

Tehnologiile didactice 

• formele dominante de organizare: în grup, individual, 
•  metodele de predare: expunere, experimentul, studiul de caz, 

investigaţia etc.  
• mijloacele didactice: tabele, calculator etc. 

Modalitatea evaluării 
finale 

Evaluarea finală se efectuiază în prezenţa studenţelor admişi la 
susţinerea finală. Se petrece prin tragerea a primelor 5 bilete, studenţii 
se pregătesc 30 de minute apio se explică orar cele trei subiecte din 
bilet. În cazul în care studentul nu raspunde la una din întrebări poate fi 
ajutat de coleg sau se formulează o altă întrebare la subectele în cauză. 

Stabilirea notei finale 
(ponderea exprimată  

în %) 

Două teste pe parcursul semestrului  40% 

Reuşita curentă (evaluarea formativă) 20% 
Rezultatul la examen/verificare (evaluarea finală) 40% 

 
 

Timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului 

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs  
5 

 
 8. Pregătire prezentări orale  

5 
2. Studiu după manual, suport de curs 5  9. Pregătire examinare finală 10 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate 5 
 

10. Consultaţii 5 

4. Documentare suplimentară în 
bibliotecă 5 11. Documentare pe teren  

5. Activitate specifică de pregătire 
seminar şi/sau laborator   12. Documentare pe INTERNET 5 

6. Realizare teme, referate, eseuri, 
traduceri etc. 5  13. Alte activităţi  

7. Pregătire teste, lucrări de control 10  14. Alte activităţi  

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =60 

 
 
3 septembrie 2009                                              Semnătura titularului: _______________ 
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