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FIŞA DISCIPLINEI 
 

Etică în tranzacţiile financiar bancare, anul universitar 2017-2018 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea din Piteşti 
1.2 Facultatea Facultatea de Ştiinţe Economice 
1.3 Departamentul Finanţe, Contabilitate şi Economie 
1.4 Domeniul de studii Finanţe 
1.5 Ciclul de studii Licenţă 
1.6 Programul de studiu / calificarea Finanţe şi Bănci / Economist 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Etică în tranzacţiile financiar bancare 
2.2 Titularul disciplină (coordonator disciplină)  
2.3 Titularul activităţilor de seminar   
2.4 Anul de studii III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei O 
  

3. Timpul total estimate 
3.1 Număr de ore pe saptămână  3 3.2 din care curs 2 3.3 S  1 
3.4 Total ore din planul de înv.  33 3.5 din care S.I. 22 3.6 S  11 
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 
Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 20 
Tutorat 8 
Examinări 8 
Alte activităţi (comunicare bidirecţională cu titularul de disciplină) 6 

3.7 Total ore studiu individual 67 
3.8 Total ore pe semestru 100 
3.9 Număr de credite 4 

 
 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum Nu este cazul 

4.2 De competenţe 

 Capacitatea de analiză şi sinteză 
 Capacitatea de înţelegere şi utilizare a limbajului economic 
 Capacitatea de a utiliza inducţia şi deducţia 
 Capacitatea de structurare şi interpretare a informaţiei 
 Capacitatea de gândire pragmatică şi aplicativă 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1 De desfăşurare a cursului Dotarea sălii de curs cu tablă / flipchart şi cretă colorată / marker 

5.2 
De desfăşurare a 
seminarului/laboratorului/proiectului 

Dotarea sălii de seminar cu tablă / flipchart şi cretă / marker; participarea 
studentilor la activităţile de seminar şi susţinerea testelor; respectarea 
termenului anunţat de cadrul didactic pentru predarea temei 

 
6. Competenţe specifice vizate 
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 C1.1 Identificarea şi definirea  conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 

entităţile/organizaţiile private şi publice 
C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor referitoare la 
o problemă economico-financiară 
C4.5 Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare    
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CT1. Aplicarea principiilor şi a normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice explicite, 
specifice specialistului în ştiinţe economice; 
CT2. Capacitatea de integrare şi adaptare la exigenţele profesionale ale instituţiilor financiar-bancare şi de lucru 
în echipă; 
CT3. Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de 
învăţare pentru propria dezvoltare, şi promovarea unui sistem de valori culturale, morale şi civice la nivel 
naţional şi internaţional; 
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7. Obiectivele disciplinei  
7.1 Obiectivul 
general al disciplinei 

Familiarizarea studenţilor cu principiile, rolul şi importanţa eticii în tranzacţiile financiar-bancare. 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 
1. Aprofundarea cunoştinţelor de specialitate în domeniul eticii în tranzacţiile financiar-

bancare 
2. Orientarea studenţilor în procesul de fundamentare a cunoştinţelor teoretice privind 

etica în tranzacţiile financiar-bancare şi dezvoltarea unei gândiri economice 
3. Cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor concepte de bază, a principalelor teorii şi 

orientări referitoare la etica în tranzacţiile financiar-bancare, rolului  şi structurii 
acesteia;  

4. Operarea cu noţiunile şi conceptele fundamentale ale eticii în tranzacţiile financiar-
bancare; 

5. Explicarea şi interpretarea diferitelor concepte şi teorii referitoare la etica în tranzacţiile 
financiar-bancare; 

6. Definirea corectă a obiectului de studiu al eticii în tranzacţiile financiar-bancare şi 
stabilirea relaţiilor pe care aceasta le are cu alte ştiinţe; 

B. Obiective procedurale 
1. Identificarea unor situaţii concrete  de aplicare a teoriilor şi  eticii în tranzacţiile 

financiar-bancare; 
2. Spirit de observaţie asupra corectitudinii şi eficienţei măsurilor aplicate în etica în 

tranzacţiile financiar-bancare; 
3. Gândire operaţională în ceea ce priveşte problematica eticii în tranzacţiile financiar-

bancare; 
4. Aplicarea în diferite domenii de cunoaştere ştiinţifică a noţiunilor şi teoriilor învăţate în 

cadrul acestei discipline; 
5. Dezvoltarea creativităţii în relaţie cu activitatea desfăşurată în cadrul activităţii de etică 

în tranzacţiile financiar-bancare; 
C. Obiective atitudinale 
1. Respectarea normelor de deontologie profesională, fundamentate pe opţiuni valorice 

explicite, specifice specialistului în ştiinţe economice;  
2. Cooperarea în echipe de lucru pentru rezolvarea diferitelor sarcini de lucru;  
3. Capacitatea de a formula şi susţine opinii personale; 

 
8. Conţinuturi 

 

8.1. Curs 
Nr. 
ore 

Metode de 
lucru 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Etica – de la ramură filozofică la afaceri economice  
 

2 

Prelegere, 
dezbatere 
şi 
expunere 
la tablă  

 

Studenţii au acces la 
suportul de curs şi în format 
electronic care facilitează 
învăţarea graduală şi 
structurată. 
 
Scurte prezentări în power-
point pentru stimularea 
exerciţiului reflectiv 

2 
Notiuni generale privind etica în tranzacţiile financiar-bancare 
 

2 

3 
Implementarea principiilor de etica în domeniul financiar-
bancar 
 

3 

4 
Codul etic al bancherilor. Drepturi şi obligaţii. Studiu de caz la 
nivelul instituţiilor din România 
 

3 

5 
Etica şi profesionalismul în asigurări şi reasigurări 
 

2 

 
Corelaţia dintre etică şi morală. Normele şi valorile morale în 
tranzacţiile financiar-bancare 

3 

6 
Etică sau creativitate în activitatea financiar-bancară. Opinii 
şi realităţi în instituţiile financiar-bancare româneşti 
 

3 

7 
Cercetări privind promovarea responsabilităţii sociale şi a  
eticii în tranzacţiile financiar bancare 

2 

 
Bibliografie 
 

1. Laura Mureşan - ,,Etică şi responsabilitate socială în marketing. Aspecte economice şi juridice”, Editura C. H. 
Beck, Colecţia Oeconomica, Bucureşti, 2010. 

2. Irina-Eugenia Iamandi, Radu Filip - ,,Etică şi responsabilitate socială corporativă în afacerile internaţionale”, 
Editura Economică, Bucureşti, 2008. 

3. Paul Heyne, Peter Boettke, David Prychitko - ,,Modul de gândire economic”, Editura Bizzkit, Bucureşti, 2011. 
4. Stephen B. Young - ,,Capitalism moral. O reconciliere a interesului privat cu binele public”, Editura Curtea Veche 

Publishing, 2008. 
5. George A. Akerlof, Robert J. Shiller - ,,Spirite animale. Despre felul în care psihologia umană influenţează 

economia şi ce înseamnă asta pentru capitalismul global”, Editura Publica, Bucureşti, 2010. 
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6. Peter Noll, Hans Rudolf Bachmann - ,,Machiavelli în lumea afacerilor. Manual despre putere pentru uz cotidian”, 
Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008. 

7. Philipp Löpfe, Werner Vontobel - ,,Multinaţionale bogate, cetăţeni săraci. Profiturile exorbitante – soluţia imorală 
a marilor companii”, Editura Globo, Bucureşti, 2013. 

8. Jüri Lina - ,,Arhitecţii înşelăciunii”, Editura Lux Sublima, Bucureşti, 2014. 
 

8.2. Aplicaţii: Seminar  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Seminar organizatoric: prezentarea obiectivelor disciplinei, a 
competenţelor vizate, distribuirea temelor si a referatelor 1 

- dialogul 
- exerciţiul 
- studiul de 
caz 
-exerciţii 
de reflecţie 
-explicaţia 
-prezentări 
referate 
-lucrul în 
grup 
- testarea 
- consultaţii 
(tutorat) 
 

 

În cadrul primei întâlniri se 
stabilesc obligaţiile de 
seminar ale studenţilor şi se 
precizează criteriile utilizate 
în evaluarea rezultatelor 
învăţării. La rezolvarea 
studiilor de caz se vor utiliza 
minicalculatoare. La ultimul 
seminar se va susţine un 
test de verificare. 

2 
Delimitările conceptuale ale eticii. Etica în tranzacţiile 
financiar bancare 

1 

3 
Caracteristicile etice ale activităţii financiar-bancare. 
Perspectivele relaţiei afaceri – etică 

1 

4 
Globalizarea şi etica în afaceri. Impactul globalizării asupra 
afacerilor 

1 

5 
Etica în perspectiva economică. Costurile sociale şi 
individuale ale corupţiei 

2 

6 
Consumatorii - stăpâni sau victime? Dileme etice în 
tranzacţiile financiar-bancare 

2 

7 
Evaluare pe parcurs  1 

8 
Relaţia dintre etica în tranzacţiile financiar bancare şi limitele 
globalizării 

1 

9 
Probleme etice în politica instituţiilor financiar bancare si de 
asigurari 

 

1 

 
Bibliografie 

1. Paul Heyne, Peter Boettke, David Prychitko - ,,Modul de gândire economic”, Editura Bizzkit, Bucureşti, 2011. 
2. Stephen B. Young - ,,Capitalism moral. O reconciliere a interesului privat cu binele public”, Editura Curtea Veche 

Publishing, 2008. 
3. George A. Akerlof, Robert J. Shiller - ,,Spirite animale. Despre felul în care psihologia umană influenţează 

economia şi ce înseamnă asta pentru capitalismul global”, Editura Publica, Bucureşti, 2010. 
4. Peter Noll, Hans Rudolf Bachmann - ,,Machiavelli în lumea afacerilor. Manual despre putere pentru uz cotidian”, 

Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008. 
5. Philipp Löpfe, Werner Vontobel - ,,Multinaţionale bogate, cetăţeni săraci. Profiturile exorbitante – soluţia imorală 

a marilor companii”, Editura Globo, Bucureşti, 2013. 
6. Jüri Lina - ,,Arhitecţii înşelăciunii”, Editura Lux Sublima, Bucureşti, 2014. 

 
 

9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 corectitudinea şi acurateţea folosirii conceptelor, teoriilor şi principiilor eticii în tranzacţiile financiar bancare 
însuşite la nivelul disciplinei – vor satisface aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice/academice din 
domeniul ştiinţelor economice; 

 competenţele procedurale şi atitudinale ce vor fi achiziţionate la nivelul disciplinei – vor satisface  aşteptările  
reprezentanţilor asociaţiilor profesionale şi angajatorilor din domeniul economic. 

Notă: În cadrul programelor de formare continuă a personalului didactic  va fi evaluat, periodic,  gradul de satisfacţie  al 
reprezentanţilor comunităţii academice şi al angajatorilor faţă de competenţele profesionale  şi transversale dobândite 
de către absolvenţii programului de studiu Finanţe şi Bănci. 
 

10.  Evaluare 
Tip activitate 10.1. Criterii de evaluare 10.2. Metode de evaluare 10.3. Pondere din notă finală 
10.4. SI (curs) - corectitudinea şi 

completitudinea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate; 

 
 
Verificare 

 
 
10% 

10.5.Seminar/laborator/ 
proiect 

-participarea activă la 
seminar, rezolvarea 
studiilor de caz;  
 
 
- gradul de încadrare în 

- Expunerea liberă a 
studentului;  
- Chestionare orală sub 
formă de dialog. 
 
 

10% 
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cerinţele impuse în ceea 
ce priveşte realizarea 
temei de casă. 
 
 
- gradul de încadrare în 
cerinţele impuse în ceea 
ce priveşte realizarea 
proiectului. 
 
- corectitudinea şi 
completitudinea 
cunoştinţelor;  
- coerenţa logică;  
- gradul de asimilare a 
limbajului de specialitate; 
 
 

-Prezentarea orală a 
temei de casă; 
 
 
 
-Prezentarea orală a 
proiectului; 
-Chestionare orală. 
 
 
Evaluare scrisă în timpul 
semestrului; 

20% 
 
 
 
 
30% 
 
 
 
30 %  
 

10.6. Standard minim de 
performanţă 

1. Cunoaşterea caraateristicilor şi ale principiilor eticii în tranzacţiile financiar bancare şi  
înţelegerea rolului şi importanţei respectării acestora în funcţionarea în cele mai bune 
condiţii a societăţii. 
2. Nota 5 la evaluarea finală 

 
 
 
 
  
 
 
 
  

 


