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FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea FINANȚE ȘI CONTABILITATE 
1.3 Departamentul FINANȚE-CONTABILITATE 
1.4 Domeniul de studii FINANȚE 
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii / Calificarea FINANȚE ȘI BĂNCI 
1.7 Forma de învăţământ  IF (Învăţământ cu Frecvenţă) 
1.8 Limba de studiu Română 
1.9 Anul universitar  2022 - 2023 
 
2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea 
disciplinei 

FINANȚE INTERNAȚIONALE 

2.2 Codul disciplinei  0111OS3204 
2.3 Titularul activităţilor de curs Lector univ.dr. Ghenadie CIOBANU 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

Lector univ.dr. Ghenadie CIOBANU 

2.5 Anul  
de studiu 

3  2.6 
Semestrul 

2  2.7 Tipul de evaluare 
(E - examen / V -  

verificare 
  / C - colocviu) 

E 2.8 Regimul 
disciplinei 
(O - obligatorie,  
A - opţională, F- 
facultativă) 

O 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

3 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 
3.1 Număr de ore pe săptămână 3 din care:  

3.2 curs 
2 3.3 seminar / laborator 1 

3.4 Numărul de săptămâni 12  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 36 din care:  

3.6 curs 
24 3.7 seminar / laborator 12 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 10 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 12 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 
Tutoriat 5 
Examinări  2 
Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 39 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

75 



Pag. 2 din 12 
 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
4.1 de curriculum - 
4.2 de competenţe - 
 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în entităţile / organizaţiile private şi publice (1 punct de credit) 

C1.2 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de 
natură financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice (1 punct de credit) 

C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare  specifice entităţilor/organizaţiilor 
private şi publice (2 puncte de credit) 

C4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor 
financiare (1 punct de credit) 
C4.5 Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare  (1 punct de credit) 

 

C
om

pe
te

nţ
e 

tr
an

sv
er

sa
le

  
……. 

 
7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor acumulate) 

5.1 De desfăşurare a 
cursului 

• Sală de curs dotată cu laptop, acces la internet, videoproiector şi tablă; 
• Studenţii se vor prezenta la prelegeri cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs.  

5.2  De desfăşurare a 
seminarului / laboratorului 

• Sală de seminar dotată cu tablă, laptop, videoproiector şi acces la internet; 
• Studenţii se vor prezenta la seminarii cu telefoanele mobile închise; 
• Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la seminar; 
• Studenţii vor avea la dispoziţie diverse materiale didactice. 

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

• Cunoaşterea şi însuşirea terminologiei de specialitate, abordarea strategiilor 
economice sub aspectul conţinutului, obiectivelor lor şi a mijloacelor de 
atingere a scopului urmărit. (exemplu) 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1. Absolventul cunoaște conţinutul sistemului 
financiar- monetar internațional.  
R.î.2. Absolventul identifică elementele componente ale 
strategiilor organizaționale privind comunicarea economică 
internațională prin bani, privind funcționarea mecanismelor 
de finanțare și creditare internațională, reglarea activității 
economice, financiare și monetare. 
R.î.3. Absolventul deosebește tipurile de strategii 
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8. Conţinuturi 
 
8.1 Curs Metode de predare / 

lucru 
Fond de timp  Referințe 

bibliografice 
Tema 1 Evoluția și funcționarea 
sistemelor financiare în condițiile 
globalizării 

Descriptor 1 Globalizarea și 
schimbările din societate, economie, 
mediu 

Descriptor 2 Fenomenul mondo-
financiar și monetar 

Descriptor 3 Sistemele financiare în 
condițiile globalizării  

 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

2 ore   
Bibliografie 
obligatorie  

 
(1), Cap. 1 

 
 

Tema 2 Participarea României la 
activitatea financiar-monetară 
internațională în condițiile globalizării și 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie 
(1)  Cap.3 

organizaționale și obiectivele urmărite de fiecare regiune ( 
SUA, UE, China, Rusia, Asia, Africa) și la unele țari 
apropiate României.  

Aptitudini: 
  

R.î.1. Absolventul analizează și interpretează principalele 
tendințe manifestate în funcționarea piețelor.  
 R. î.2. Absolventul demonstrează capacitate analitică de a 
analiza situația pe piețele monetare și financiare naționale, 
europene și internaționale privind vânzarea și cumpărarea 
de instrumente financiare. 
R î.3. Absolventul  va putea pune în dezbatere diferite 
aspecte complexe al funcționării mecanismelor financiar-
monetare și soluționare a unor probleme legate de riscuri și 
oportunități. 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1. Absolventul evaluează și investighează fenomenele 
financiar-monetare naționale și internaționale în diferite 
situații de risc și incertitudine la nivel de țară, de regiune, 
pentru bânci și agenți economici, cu ajutorul metodelor 
specifice știinţelor economice. 
R.î.2. Absolventul adaptează cunoștințele obținute în 
domeniul financiar – monetar internațional și are formată o 
viziune de ansamblu de funcționare și restructurare a 
sistemului autohton R.î.3: Absolventul selectează 
informații statistice monetare și financiare pe grupe de țări.  
R.î.4:Absolventul adoptă decizii strategice de dezvoltare 
economică, investițională și financiar-monetară decizii care 
pot fi luate la nivelul instituției financiar-bancare, Băncii 
Centrale, băncilor europene și internaționale. 
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al integrării Europene  
Descriptor 1 Participarea României la 
activitatea financiar-monetară 
internațională 
Descriptor 2 Participarea României la 
activitatea financiar-monetară 
Europeană  

problematizării  

Tema 3 Etaloanele și convertibilitatea. 
Cursul valutar. Piata valutara 
Descriptor 1 Noțiunea de convertibilitate 
Teorii și modele aferente cursului de 
schimb 
Descriptor 2 Abordări dinamice 
Descriptor 3.Piata valutara (piata de 
schimb) 
Caracteristicile pietei. Organizarea si 
functionarea pietei.  

 
Curs interactiv 

Conversaţie euristică 
Metoda 

problematizării 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie 
(1) Cap.5 

 
 

Tema 4 Evoluția cursului de schimb în 
corelație cu variabilele macroeconomice 
Descriptor 1. Evoluția cursului de 
schimb valutar.  
Descriptor 2. Politici macroeconomice.  
Politici valutare și monetare 
Descriptor 3. Impactul evolutiilor 
macroeconomice asupra cursului ( rata 
inflatiei si cursul de schimb, dobanda si 
cursul de cshimb, Balanta de plati si rata 
de schimb, influrntele agentilor 
economici asupra pietei valutare) 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie 
 (1), Cap.6. 

 

Tema 5 Riscul valutar și metode de 
protecție împotriva acestuia 
Descriptor 1.Incertitudini și crize 
financiare 
Descriptor 2. Riscul valutar și metode de 
protecție  
Descriptor 3. Teorii si modele aferente 
cursului de schimb 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

4 ore  Bibliografie 
obligatorie 

 
(1), Cap.3 

 
 
 

Tema 6 Piețele monetare și financiare 
internaționale. Globalizarea pietei 
financiare. 
Descriptor 1. Piața monetară 
internațională 
Descriptor 2. Procesul comunicarii 
economice prin bani pe piata monetara 
internationala. 
Descriptor 3.Piețe financiare 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie 

 
 (1) Cap.3,7 
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internaționale 
Tema 7 Mijloacele și instrumentele de 
plăți internaționale 
Descriptor 1. Valutele. Monedele 
internationale 
Descriptor 2. Devizele 
Descriptor 3. Derularea operatiunilor cu 
mijloace de plata straine in Romania.. 
Convertibilitatea monetara. 
Circulatia monedei Euro in UE. 
Descriptor 4. Modalitatile de plata in 
schimburile economice internationale  
4.1. Acreditiviul documentar 
4.2. Incaso-ul documentar 
4.3. Ordinul de plata 
4.4. Scrisoarea de garantie bancara 
4.5. Mecanismul platilor prin clearing 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie 
(1) -Cap. 4, 
(2) Cap.9 

 
 

Tema 8 Mecanisme de finanțare 
internațională 
1. Procesul comunicării economice prin 

bani pe pieţele internaţionale de credit 
şi de capital  

2. Finanţarea şi creditarea internaţională 
a investiţiilor directe 

3. Plasamentul internaţional de titluri 
4. Finanţarea şi creditarea comerţului 

exterior 
5. Piata datiriilor publice externe. 

Strategii de functionare. 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie 
(1) Cap.10,  

Cap. 11 
 

Tema 9 Balanța de plăți 
Descriptor 1 . Echilibrul financiar-
monetar international- trasaturi si 
caracteristici  
Descriptor 2. Licniditatea si 
solvabilitatea internationala 
Descriptor 3. Balanta de plati externe ca 
instrument de asigurare a echilibrului 
valutar 
Descriptor 4. Balanta de plati externe a 
Romaniei 
Descriptor 5. Eficienta macroeconomica 
a operatiunilor de comert exterior.  
Balanta de plati si pozitia investitionala a 
Romaniei in context European 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie 

 
 (2) Cap.16 

 

Tema 10 Sistemul financiar-monetar 
internațional 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie 
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Descriptor 1 Activitatea financiar-
monetară internațională 
Descriptor 2 Participarea țărilor la 
activitatea financiar-monetară 
Europeană 
Descriptor 3. Participarea Romaniei in 
activitatea financiar-monetara 
internationala 
Descriptor 4. Diminsiunea financiar-
monetara internationala a 
intreprinderilor si firmelor in contextul 
globalizarii 

Metoda 
problematizării 

(1) Cap.2,  
Cap. 14, 

          Cap. 15 
 
 

Tema 11 Instituții financiare 
internaționale 
FMI, Banca Mondială , BERD, BEI 
Cadrul organizatoric actual al activitatii 
financiar-monetare internationale 

1. Agentiile specializate ale ONU 
2. Institutii financiar-monetare 

regionale 
3. Fondul Monetar International 
4. Grupul Bancii Mondiale 
5. BERD 
6. Banca Europeana de Investitii 
7. Banca Reglementarilor 

Internationale 
8. Banca Africana pentru 

Dezvoltare 
9. Banca Americii Centrale pentru 

Integrare Economica 
10. Banca Araba pentru Dezvoltare 

Economica in Africa 
11. Banca Internationala de 

Dezvoltare 
12. Fondul Monetar Arab 

Sistemul Monetar European 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie 

 
 
 

Bibliografie 
suplimentara 

(1) Cap.9 

TOTAL  24 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Bran P., Costică, I., Economica activității monetare și financiare internaționale, Editura Economică, 
Carte disponibilă online http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=104&idb=6 
2. Bran, P., Costica, I., (1999) Relatii financiare si monetare internationale, Editura Economică 
Carte disponibilă online  http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=103&idb=6 
Bibliografie suplimentară: 
1. Anghel, M., (2015), Analysis on the indicators related to the structuring of  the Monetary Mass in 

Romania after the adhesion to the European Union, Revista Romana de Statistica, Supliment 6/2015 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=104&idb=6
http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=103&idb=6
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2. Bojesteanu, M., (2010), Relatii monetare-financiare internationale, Editura ASE 
3. Bran, P., (2003), Economia activitatii financiare si monetare internationale, Editura Economica 
4. Cernea, S. (2012). Moneda si finante internationale, Universitatii de Vest 
5. Rotaru, A., (2007), Relaţii financiar-monetare internaţionale, Editura Artifex, Bucureşti 
6. Teau, A., (2015), Relatii financiar monetare internationale, Suport de curs, Biblioteca Artifex 
7. Internatinal Financial Statistics (IFS) https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-

52B0C1A0179B 
 
8.2 Seminar / laborator Metode de predare / 

lucru 
Fond de 

timp 
Referințe 

bibliografice 
Tema 1 Evoluția și funcționarea 
sistemelor financiare în condițiile 
globalizării 

1. Evoluţia fenomenului financiar-
monetar internaţional Economica 
fenomenului financiar-monetar 
internaţional 

2. Activitatea financiar-monetară 
internaţională  

3. Economica fenomenului financiar-
monetar internaţional 

4. Sistemul financiar şi monetar 
internaţional  
4.1. Fenomenul mondo-financiar şi 

monetar  
4.2. Structura Sistemului financiar şi 

monetar internaţional  
4.3. Poziţia Sistemului financiar şi 

monetar internaţional în 
Economia Mondială 

Exerciţiul,  
demonstraţia,  

exemplificarea,  
dezbaterea;  

Realizarea de teme,  
referate,  
eseuri. 

 

2 ore  
 

Bibliografie 
obligatorie  

 
(1), Cap. 1 

 
 

Tema 2 Participarea României la 
activitatea financiar-monetară 
internațională în condițiile globalizării și 
al integrării Europene 

1. Poziţia României în circuitul 
economic internaţional  

2. Activitatea financiar-monetară 
internaţională a României 
Deciziile financiar-monetare 
internaţionale  

Exerciţiul, demonstraţia, 
exemplificarea, dezbaterea   

Realizarea de teme, 
referate, eseuri. 

1 oră  
Bibliografie 
obligatorie  

 
(1)  Cap.3 

 
 
 

https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B
https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B
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3. Poziţia Republicii Moldova în 
circuitul economic internaţional 

Tema 3 Etaloanele și convertibilitatea. 
Cursul valutar 
Modelul actual al etalonului monetar 
Atragerea de informaţii necesare 
determinării etalonului monetar 
internaţional Cursul valutar Formarea 
cursului valutar al leului  
Cursul valutar al leului din Romania si 
tarile Uniunii Europene. 
Utilizarea informaţiei privind cursul 
valutar 

Exerciţiul, demonstraţia, 
exemplificarea, dezbaterea   

Realizarea de teme, 
referate, eseuri. 

1 oră Bibliografie 
obligatorie  
(1) Cap.5,  

 
 

Tema 4 Evoluția cursului de schimb în 
corelație cu variabilele macroeconomice 
1.Motivaţia gestionării cursului valutar 
2.Metode generale de control al cursului 
valutar  
3.Metode de control al cursului valutar 
la nivel macroeconomic  
4. Metode de prognozare a cursului 
valutar 

Exerciţiul, demonstraţia, 
exemplificarea, dezbaterea   

Realizarea de teme, 
referate, eseuri. 

1 oră Bibliografie 
obligatorie  
 (1), Cap.6. 

 
 
 

Tema 5 Riscul valutar și metode de 
protecție împotriva acestuia 

- Descriptor 1 Participarea 
României la activitatea financiar-
monetară internațională 

- Descriptor 2 Participarea 
României la activitatea financiar-
monetară Europeană 

Exerciţiul, demonstraţia, 
exemplificarea, dezbaterea   

Realizarea de teme, 
referate, eseuri. 

1 oră Bibliografie 
obligatorie  

 
(1), Cap.3 

 
 
 

Tema 6 Piețele monetare și financiare 
internaționale. Piața valutară 
Descriptor 1 Participarea României la 
activitatea financiar-monetară 
internațională 
Descriptor 2 Participarea României la 
activitatea financiar-monetară Europeană 

Exerciţiul, demonstraţia, 
exemplificarea, dezbaterea   

Realizarea de teme, 
referate, eseuri. 

1 oră  
Bibliografie 
obligatorie  

 
 (1) Cap.3,7 

Tema 7 Mijloacele și instrumentele de 
plăți internaționale. Studiu de caz 
privind 
7.1. Acreditiviul documentar 
7.2. Incaso-ul documentar 
7.3. Ordinul de plata 
7.4. Scrisoarea de garantie bancara 
7.5. Mecanismul platilor prin clearing 

Exerciţiul, demonstraţia, 
exemplificarea, dezbaterea   

Realizarea de teme, 
referate, eseuri. 

1 oră  
Bibliografie 
obligatorie  
(1) -Cap. 4,   
(2) Cap.9  
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Tema 8 Mecanisme de finanțare 
internațională 

- Descriptor 1 Participarea 
României la activitatea financiar-
monetară internațională 

- Descriptor 2 Participarea 
României la activitatea financiar-
monetară Europeană 

Exerciţiul, demonstraţia, 
exemplificarea, dezbaterea   

Realizarea de teme, 
referate, eseuri. 

1 oră  
Bibliografie  
obligatorie  

(1) Cap.10,  Cap. 11 
 
 
 
 

Tema 9 Balanța de plăți  
1.Fluxurile financiare si balanta de plati 
2.Balanta de plati ca instrument de 

analiza 
3.Ajustarea Balantei de plati 
4.Asigurarea echilibrului financiar-

monetar 

Exerciţiul, demonstraţia, 
exemplificarea, dezbaterea   

Realizarea de teme, 
referate, eseuri. 

1 oră Bibliografie 
obligatorie  

 
 (2) Cap.16  

Tema 10 Sistemul financiar-monetar 
internațional 
1. Sistemul monetar international si 
regimul de schimb 
2.Experienta internationala in materie  
3.Evolutia sistemului monetar 
international 
4.Noua arhitectura financiar-monetara 
intwernationala in conditiile globalizarii. 
5.Piata financiara globala 
6.Integrarea tarilor mici in economia 
globala 
7.UE in economia globala 

Exerciţiul, demonstraţia, 
exemplificarea, dezbaterea   

Realizarea de teme, 
referate, eseuri. 

1 oră Bibliografie 
obligatory 

(1) Cap.2, Cap. 
14, 

           Cap. 15 
 
 
 
 

Tema 11 Instituții financiare 
internaționale 
Incercarile instituirii noii ordini 
mondiale 
Cadrul organizatoric actual al activitatii 
financiar-monetare internationale 

Agentiile specializate ale ONU 
Analiza activitatii institutiilor 
financiare internationale si 
participarea Romaniei 
Studiu comparativ cu tarile UE. 
 

Exerciţiul, demonstraţia, 
exemplificarea, dezbaterea   

Realizarea de teme, 
referate, eseuri. 

1 oră  
Bibliografie 
obligatorie 

(1) Cap.9 
 
 

TOTAL  12 ore  
Bibliografie obligatorie: 
1. Bran P., Costică, I., Economica activității monetare și financiare internaționale, Editura Economică, 
Carte disponibilă online http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=104&idb=6 
2. Bran, P., Costica, I., (1999) Relatii financiare si monetare internationale, Editura Economică 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=104&idb=6
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Carte disponibilă online  http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=103&idb=6 
Bibliografie suplimentară: 
1. Anghel, M., (2015), Analysis on the indicators related to the structuring of  the Monetary Mass in 

Romania after the adhesion to the European Union, Revista Romana de Statistica, Supliment 6/2015 
2. Bojesteanu, M., (2010), Relatii monetare-financiare internationale, Editura ASE 
3. Bran, P., (2003), Economia activitatii financiare si monetare internationale, Editura Economica 
4. Cernea, S. (2012). Moneda si finante internationale, Universitatii de Vest 
5. Rotaru, A., (2007), Relaţii financiar-monetare internaţionale, Editura Artifex, Bucureşti 
6. Teau, A., (2015), Relatii financiar monetare internationale, Suport de curs, Biblioteca Artifex 
7. Internatinal Financial Statistics (IFS) https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-

52B0C1A0179B 

 

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

• Pe parcursul derulării disciplinei pot fi invitaţi practicieni pentru prelegeri punctuale, atat din 
sistemul bancar romanesc, cat si de la oficiile FMI si Banca Mondiala pentru Romania, societati 
comerciale conectate la sistemul monetar european si international. 

• Anual, în perioada de analiză a planurilor de învăţământ, conținutul disciplinei și oportunitatea 
introducerii sau înlocuirii unor discipline sunt discutate cu reprezentanții comunității epistemice și 
cu reprezentanți ai mediului de afaceri din diverse domenii de activitate, inclusiv cu  reprezentanţi 
din sistemul cooperatist - Uniunea Naţională a Cooperaţiei Mesteşugăreşti – UCECOM, în vederea 
adaptării la cerințele acestora și la cele ale pieței muncii.  

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 

Metode de 
evaluare 

10.3 Pondere 
din nota 
finală 

10.4 Curs • cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
principiilor, normelor, metodelor şi procedeelor de 
operare specifice impuse de disciplină; 
• demonstrarea capacităţii de analiză, sinteză şi 
interpretare a unor situaţii problematice în 
dezvoltarea macroeconomică (naţională şi 
internaţională); 
• însuşirea şi aplicarea formulelor, procedeelor şi 
tehnicilor de culegere şi prelucrare a datelor 
statistice în vederea obţinerii indicatorilor pentru 
caracterizarea activităţii la nivel macroeconomic;  
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate pe 

Examen 
scris în 
sesiunea de 
examene. 
 

50 % 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=103&idb=6
https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B
https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B
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parcursul dezvoltării firmelor; 
• abilităţile de gândire analitică şi critică în 
evaluarea unor situaţii tip „dilemă” în dezvoltarea 
economico-socială asimetrică (diminuarea 
disparităţilor economico-sociale); 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu 
cele practice;  
• formarea unui mod propriu de gândire economică 
a fenomenelor financiar-monetare mondiale care să 
asigure evaluarea corectă a oportunităţilor şi 
riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 
studiul individual şi implicarea în activitatea de 
cercetare ştiinţifică.   

10.5 
Seminar/laborator 

• cunoaşterea terminologiei de specialitate, a 
sistemului conceptual cu care operează disciplina;  
• capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
principiilor, normelor, metodelor şi procedeelor de 
operare specifice impuse de disciplină; 
• demonstrarea capacităţii de analiză, sinteză şi 
interpretare a unor situaţii problematice în 
dezvoltarea macroeconomică (naţională şi 
internaţională); 
• însuşirea şi aplicarea formulelor, procedeelor şi 
tehnicilor de culegere şi prelucrare a datelor 
statistice în vederea obţinerii indicatorilor pentru 
caracterizarea activităţii la nivel macroeconomic; 
• capacitatea de a utiliza metodele de analiză 
macroeconomică în domeniul politicilor fiscale, 
bugetare, comerciale, monetare şi valutare şi de a 
interpreta adecvat indicatorii pentru caracterizarea 
activităţii la nivel macroeconomic, în optică 
prospectivă; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate pe 
parcursul dezvoltării ţărilor / firmelor; 
• abilităţile de gândire analitică şi critică în 
evaluarea unor situaţii tip „dilemă” în dezvoltarea 
economico-socială asimetrică (diminuarea 
disparităţilor economico-sociale); 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice cu 
cele practice; 
• formarea unui mod propriu de gândire economică 
care să asigure evaluarea corectă a oportunităţilor şi 
riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• aspectele atitudinale: seriozitatea, interesul pentru 

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

25 % 

Participarea 
activă la 
seminar şi 
realizarea 
de activităţi 
gen teme / 
referate / 
eseuri / 
traduceri / 
proiecte 

25% 
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studiul individual şi implicarea în activitatea de 
cercetare ştiinţifică. 

10.6 Standard minim de performanţă 
• însuşirea vocabularului specific disciplinei;  
• recunoaşterea principiilor, legilor şi a teoriilor aferente disciplinei de studiu; 
• înţelegerea şi explicarea conceptelor fundamentale; 
• însuşirea corectă a noţiunilor teoretice de bază şi a indicatorilor şi aplicarea acestora în soluţionarea 

problemelor şi opţiunilor de politică economică de mare actualitate (naţionale şi internaţionale); 
• evaluarea corectă a oportunităţilor şi riscurilor în acţiunile întreprinse; 
• realizarea parţială a lucrărilor practice: prezentări de materiale la seminar, teme, referate, proiecte; 
• participarea la 1/2 din seminarii; 
• obținerea notei 5 la examenul final. 

         
Data completării: 22.09.2022 
 
Semnătura titularului de curs,                        Semnătura titularului de seminar, 
 
Lector univ.dr. Ghenadie Ciobanu     Lector univ.dr. Ghenadie Ciobanu 
…………………………………..                                    ……………………………………. 
 
Data avizării în departament: 30.09.2022     Avizat,  
Semnătura directorului de departament,    Responsabil program de studii, 
Conf. univ. dr. Cătălin Deatcu    Conf. univ. dr. Mădălina-Gabriela Anghel 
 
…………………………………..                                    ……………………………………. 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr. Andrei Buiga 
………………………………………. 
 


