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Materialele prezentate mai jos, fișa de documentare și fișa de lucru, vor ușura și 

sistematiza activitatea de învățare  a elevilor privind creditele bancare din cadrul modulului 

Analiză economico-financiară, clasa a XII-a, domeniul de pregătire profesională Economic, 

calificarea profesională Tehnician în activităţi economice. 

 

 

Fişă de documentare 

Creditele bancare pe termen mediu şi lung 

 Creditul bancar este un împrumut cu titlu rambursabil, către o persoană fizică sau 

juridică, ce impune plata unor dobânzi, fiind acordat de către o bancă. 

Creditele bancare pe termen lung se contractează  de la bănci, pe o perioadă mai mare 

de un an şi sunt purtătoare de dobânzi.  

Dobânda este numită preţul creditului. Dobânda se calculează aplicând procentul de 

dobândă prevăzut în contract la capitalul împrumutat.  

Dobânda simplă = credit x procent dobândă x perioada de creditare 

Pentru rambursarea creditului, prin contractul de creditare poate fi stabilită acordarea 

unei perioade de graţie în favoarea debitorului. În această perioadă nu se va rambursa creditul 

şi nu se va vărsa dobânda. În această situaţie se calculează dobânda compusă, determinată prin 

adăugarea dobânzii neplătite la capitalul împrumutat, generând ea însăşi dobândă.  

Dobânda compusă = capital final (Cf) – capital împrumutat iniţial (C) 

Cf = C(1+D%)n , n -  reprezintă perioada pentru care se calculează dobânda compusă 

Partea din creditul primit care trebuie rambursată, potrivit graficului de rambursare 

prevăzut în contract, poartă denumirea de rată. 

Suma care trebuie achitată băncii, compusă din rata creditului şi dobândă, poartă 

denumirea de anuitate. 

 

Aplicații rezolvate                          

1. S.C. ELEV S.R.L. primeşte un credit bancar în sumă de 100000 lei, pe o perioadă de 4 

ani, pentru care  

se percepe o dobândă anuală simplă de 5%. Creditul urmează să fie restituit în tranşe egale 

anuale. 

Se cere: 

a.   rata anuală şi totală; 

b.  dobânda de plata anuală şi totală; 

c.  anuitatea anuală şi totală a împrumutului .  

 

Situaţia împrumutului pentru S.C. ELEV S.R.L. se prezintă astfel: 

Anul Creditul de 

rambursat 

Dobânda 

anuala(%) 

Dobânda 

anuala lei 

Rata anuală Anuitatea 

anuală 

1 100000 5 5000 25000 30000 

2 75000 5 3750 25000 28750 

3 50000 5 2500 25000 27500 

4 25000 5 1250 25000 26250 

Total - - 12500 100000 112500 

a. Rata anuală  a creditului = 100000 : 4= 25000 lei pe an 



Creditul de rambursat în anul 1 =100000 lei 

Creditul de rambursat în anul 2 =100000 lei - 25000= 75000 lei 

Creditul de rambursat în anul 3 =  75000 lei - 25000= 50000 lei 

Creditul de rambursat în anul 4 =  50000 lei - 25000= 25000 lei 

b. Dobânda în anul 1= 100000 x 5% =5000 lei 

       Dobânda în anul 2= 75000 x 5% =  3750 lei 

       Dobânda în anul 3= 50000 x 5% =  2500 lei 

       Dobânda în anul 4= 25000 x 5% =  1250 lei 

 Dobânda totală= 12500 lei 

c. Anuitatea = rata anuală + dobânda 

      Anuitatea în anul 1  = 25000 + 5000 = 30000 lei 

      Anuitatea în anul 2  = 25000 + 3750 = 28750 lei 

      Anuitatea în anul 3  = 25000 + 2500 = 27500 lei 

      Anuitatea în anul 4  = 25000 + 1250= 26250 lei 

Anuitatea totală= 11250 lei 

2. Banca acordă un credit in valoare de 500000 lei, pe o perioadă de 3 ani, cu o rată anuală 

a dobânzii 

de 12,5%, în regim de dobândă compusă. 

Să se determine suma finală pe care debitorul trebuie să o restituie la sfârşitul perioadei 

de creditare. 

Cf = C(1+d)n  

unde:  

D = dobânda, d= rata dobânzii, n= perioada în ani pe care se acordă creditul 

Cf = 500000 (1+12,5%)3 =500000 x (1 +0,125) 3 = 500000 x 1,125= 711914,05 lei 

3. O bancă acordă un credit pe o perioadă de doi ani, în regim de dobândă compusă, cu o 

rată anuală de 10%  

şi încasează o dobândă totală de 12600 lei. Determinaţi valoarea creditului acordat. 

                   D = C(1+d)n - C 

                   unde:  

                   D = dobânda, C = creditul, d= rata dobânzii, n= perioada în ani pe care se acordă 

creditul 

                  12600 = C(1+10%)2 -C  

                  12600 = C(1+ 0,1)2 -C  

                  12600 =  1,21 C- C 

                  12600 = 0,21C 

                  C = 12600 : 0,21= 60000 lei 

Valoarea creditului acordat = 60000 lei 

4. O bancă, acordă unei unităţi economice, două credite care însumează 45000 lei, primul 

credit pe 1 an cu  

o rată anuală a dobânzii de 25%, iar al doilea credit pe 6 luni cu o rată anuală a dobânzii de 

15%. Dobânda încasată de către bancă din primul credit este de două ori mai mare decât 

dobânda celui de-al doilea credit. 

Se cere: 

a. să se specifice regimul de dobândă folosit pentru calculul acesteia; 

b. să se determine modul de calcul al dobânzii pentru primul credit si al dobânzii pentru al 

doilea credit; 

c. să se determine valorile celor două credite primite. 

 

a. Regimul de dobândă folosit pentru calculul acesteia – dobânda simplă deoarece perioada de 

acordare este mai mică sau egală cu un an. 



b. Notăm cele două credite acordate cu C1, repectiv C2. 

C1+C2 =45000 lei 

D1= C1 x d1 x n1 

D1 = C1 x 25% x 1 

Modul de calcul al dobânzii pentru al doilea credit: 

D2 = C2 x d2 x n2; D2 =C2 x 15% x 6/12 

D1 = 2 x D2; D1 = 2 x C2 x 15% x 6/12 

Sistem de două ecuaţii cu două necunoscute care se rezolvă fie prin metoda reducerii, fie a 

substituţiei. 

C1 x 25% x 1= 2 x C2 x 15% x 6/12 

C1+C2 =45000 lei 

C2 = 1125 lei;     C1 = 43875 lei 

D1 = C1 x 25% ; D1= 43875 x 25% = 10968,75 lei 

D2 =C2 x 15% x 6/12; D2=1125 x 15% x 6/12= 84,375 lei 

 

Fişă de lucru 

Creditele bancare pe termen mediu şi lung 

1. S.C. ABC S.R.L. primeşte un credit bancar în sumă de 100000 lei, pe o perioadă de 

5 ani, pentru  

care se percepe o dobândă anuală simplă de 4%. Creditul urmează să fie restituit în tranşe egale 

anuale. 

Se cere: 

a.   rata anuală şi totală; 

b.  dobânda de plata anuală şi totală; 

c.  anuitatea anuală şi totală a împrumutului.  

2. Banca acordă un credit in valoare de 400.000 lei, pe o perioadă de 4 ani, cu o rată 

anuală a dobânzii 

de 10%, în regim de dobândă compusă. 

Să se determine suma finală pe care debitorul trebuie să o restituie la sfârşitul perioadei 

de creditare.  

3. O bancă acordă un credit pe o perioadă de doi ani, în regim de dobândă compusă, 

cu o rată anuală de  

10% şi încasează o dobândă totală de 10500 lei. Determinaţi valoarea creditului acordat. 

4. O bancă, acordă unei unităţi economice, două credite care însumează 60000 lei, 

primul credit pe un  

an cu o rată anuală a dobânzii de 20%, iar al doilea credit pe 6 luni cu o rată anuală a dobânzii 

de 10%. Dobânda încasată de către bancă din primul credit este de două ori mai mare decât 

dobânda celui de-al doilea credit. 

Se cere: 

a. să se specifice regimul de dobândă folosit pentru calculul acesteia; 

b. să se determine modul de calcul al dobânzii pentru primul credit si al dobânzii pentru al 

doilea credit; 

c. să se determine valorile celor două credite primite. 

Rezolvări pentru fișa de lucru 

1. Situaţia împrumutului pentru S.C. ABC S.R.L. se prezintă astfel: 

Anul Creditul de 

rambursat 

Dobânda 

anuala(%) 

Dobânda 

anuala lei 

Rata anuală Anuitatea 

anuală 

1 100000 4 4000 20000 24000 

2 80000 4 3200 20000 23200 

3 60000 4 2400 20000 22400 



4 40000 4 1600 20000 21600 

5 20000 4 800 20000 20800 

Total - - 12000 100000 112000 

 

2. Cf = C(1+d)n  

unde:  

D = dobânda, d= rata dobânzii, n= perioada în ani pe care se acordă creditul 

Cf = 400.000 (1+10%)3 =400.000 x (1 +0,10) 4 = 400.000 x 1,13 = 400000 1,331 

=532400 lei 

3. D = C(1+d)n - C 

                   unde:  

                   D = dobânda, C = creditul, d= rata dobânzii, n= perioada în ani pe care se acordă 

creditul 

                  10500 = C(1+10%)2 –C; 10500 = C(1+ 0,1)2 -C ; 10500 =  1,21 C- C; 10500 = 0,21C 

                  C = 10500 : 0,21= 50000 

Valoarea creditului acordat = 50000 lei 

        4.  

a. Regimul de dobândă folosit pentru calculul acesteia – dobânda simplă deoarece 

perioada de acordare este mai mică sau egală cu un an. 

b. Notăm cele două credite acordate cu C1, repectiv C2. 

C1+C2 =60000 lei; D1= C1 x d1 x n1; D1 = C1 x 20% x 1 

Modul de calcul al dobânzii pentru al doilea credit: 

D2 = C2 x d2 x n2; D2 =C2 x 10% x 6/12; D1 = 2 x D2;  

c.D1 = 2 x C2 x 10% x 6/12 

Sistem de două ecuaţii cu două necunoscute care se rezolvă fie prin metoda reducerii, fie a 

substituţiei. 

C1 x 20% x 1= 2 x C2 x 10% x 6/12; C1+C2 =60000 lei 

C1 = 20000 lei;     C2 = 40000 lei 

D1 = C1 x 20% ; D1= 20000 x 20% = 4000 lei 

D2 =C2 x 10% x 6/12; D2=40000 x 10% x 6/12= 2000 lei 
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