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FIŞA DISCIPLINEI 
 
 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior UNIVERSITATEA “ARTIFEX” DIN BUCUREŞTI 
1.2 Facultatea MANAGEMENT - MARKETING 
1.3 Departamentul FINANȚE-CONTABILITATE 
1.4 Domeniul de studii ADMINISTRAREA AFACERILOR 
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii / Calificarea ECONOMIA COMERŢULUI, TURISMULUI ŞI 

SERVICIILOR 
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 

ECONOMIE MONETARĂ ŞI FINANCIARĂ 

2.2 Codul disciplinei  0251OD2105 
2.3 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. MĂDĂLINA GABRIELA ANGHEL 
2.4 Titularul activităţilor de 
seminar 

Lect. univ. dr. Ghenadie CIOBANU  

2.5 Anul  
de studiu 

2  2.6 Semestrul 1  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 14  
3.5 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:  

3.6 curs 
28 3.7 seminar / laborator 14 

Distribuţia fondului de timp: ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 15 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 
Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 
Tutoriat/Consultații 4 
Examinări  2 
Alte activităţi: .................. 0 
3.7 Total ore studiu individual 33 
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

75 

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

 
6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nţ
e 

pr
of

es
io

na
le

 C3. GESTIONAREA RELATIILOR CU CLIENTII SI FURNIZORII (1 punct de credit) 
C3.1. Definirea conceptelor privind cererea şi oferta de bunuri şi servicii, inclusiv în 
activitatea de turism, a comportamentului consumatorilor  şi a normelor de protecţie a 
acestora. (1 punct de credit) 

C4. GESTIONAREA SI ALOCAREA RESURSELOR MATERIALE SI FINANCIARE 
(2 puncte de credit)  

C4.2 Explicarea şi interpretarea de situaţii/procese concrete din domeniul comerţului, 
turismului şi serviciilor pe baza conceptelor şi principiilor evidenţei contabile şi a utilizării 
indicatorilor pentru explicarea şi interpretarea situaţiilor analizate. (1 punct de credit) 
C4.3 Elaborarea de calcule pentru diferite situaţii alternative (variante decizionale) în 
alocarea de resurselor. (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 

• Înţelegerea, explicarea, analiza şi interpretarea fenomenelor şi 
proceselor monetare şi de credit, precum şi inovaţiile care au 
reconfigurat arhitectura sistemelor monetare la nivel naţional, regional şi 
internaţional. 

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1: Absolventul își însușește, cunoaște, înțelege și poate 
prezenta  principalele teorii şi politici monetare şi de credit 
actuale 
R.î.2: Absolventul înțelege mecanismul procesului 
inflaţionist şi modul de acţiune a inflaţiei în cadrul diferitelor 
sisteme monetare şi în diferite ţări 
R.î.3: Absolventul identifică  în mod corect componentele 
masei monetare 
R.î.4.: Absolventul cunoaște mecanismul politicii monetare 

Aptitudini: 
  

R.î.1: Absolventul aplică metodele de calcul al dobânzilor 
R.î.2: Absolventul calculează și interpretează indicatorii de 
structurare a masei monetare 
R.î.3. Absolventul utilizează metodele de analiză a inflației 

Responsabilitate 
și autonomie 

R.î.1: Absolventul evaluează calitatea deciziilor privind 
starea monedei şi a creditului 
R.î.2:  Absolventul formuleazã variante de evoluție ale 
agregatelor monetare 
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8. Conţinuturi 
8.1 Curs Metode de 

predare / 
lucru1 

Fond de 
timp  

Referințe 
bibliografice 

Tema 1. Abordări ale monedei.  
- Moneda: concept, funcţii, rol.  
- Clasificarea monedei şi caracteristicile 

acesteia. 

Prelegeri cu 
caracter 

interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 2 – Cap. 1 

 

Tema 2. Masa monetară.  
- Abordarea conceptuală a masei 

monetare.  
- Utilitatea şi conţinutul agregatelor 

monetare.  
- Contrapartidele masei monetare. 

Prelegeri cu 
caracter 

interactiv 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 2 – Cap. 2 

Bibliografie 
obligatorie 1 – Cap. 

2.3 

Tema 3. Noțiuni principale privind creditul și 
dobânda. 

- Definirea creditului şi caracteristicile 
relaţiilor de credit. Formele creditului. 
Etapele procesului de creditare bancară. 
Indicatorii specifici ai activităţii de 
creditare. 

- Dobânda şi rata dobânzii. Forme ale 
dobânzii 

- Tehnici de rambursare a 
împrumuturilor 

Prelegeri cu 
caracter 

interactiv 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – Cap. 4 

și Cap. 6 
Bibliografie 

obligatorie 3 – Cap. 6 
 
 

Tema 4. Politica monetară.  
- Concept, instrumente şi factori de 

influenţă.  
- Instrumentele indirecte ale politicii 

monetare: rezervele minime obligatorii, 
instrumente de refinanţare, creditul de 
licitaţie, operaţiunile de swap valutar, 
operaţiunile de open-market.  

- Instrumentele directe de politică 
monetară: plafoanele de credit, 
cerinţele de lichidare a activelor. 

Prelegeri cu 
caracter 

interactiv 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 3 – Cap. 3 

 
 

Tema 5. Performanţe bancare 
- Indicatori de exprimare a 

performanţelor bancare 

Prelegeri cu 
caracter 

interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – Cap. 5 

Bibliografie 
obligatorie 3 – Cap. 5 

Tema 5. Inflaţia.  
- Abordări conceptuale şi cantitative ale 

inflaţiei 
- Cauze şi forme ale inflaţiei  

Prelegeri cu 
caracter 

interactiv 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 4 – Cap. 3, 

Cap. 6 și Cap. 7 
Bibliografie 

 
1 Metodele de predare/lucru se vor adapta în funcţie de situaţia epidemiologică apărută pe parcursul semestrului, recurgându-
se, dacă este cazul, la mijloace didactice alternative (platforma Artifex, zoom, classroom, Moodle etc), în conformitate cu 
Procedura privind organizarea activităţilor didactice în anul universitar 2021-2022, aprobată de Senatul UAB în data de 
17.09.2021. 

R.î.3: Absolventul  adoptă decizia privind contractarea 
creditului 
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- Politici antiinflaţioniste 
- Inflaţia în românia. 

 

obligatorie 2 – Cap. 5 

Tema 6. Sisteme monetare 
- Sisteme monetare naţionale: abordare 

conceptuală şi elemente componente,  
- evoluţii ale sistemelor monetare 

naţionale,  
- Consiliul monetar.  
- Sistemul monetar național al României 

Prelegeri cu 
caracter 

interactiv 

4 ore Bibliografie 
obligatorie 2 – Cap. 

6.1 și 6.4. 
 

Tema 7. Sistemul Monetar Internaţional 
- abordare conceptuală şi evoluţii,  
- Sistemul Monetar Internaţional de la 

Bretton Woods,  
- Dezechilibrele SMI şi necesitatea 

reformării acestuia,  
- semnificaţia şi utilizarea monedei DST. 

Prelegeri cu 
caracter 

interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 2 – Cap. 

6.2 

Tema 8. Uniunea monetară europeană.  
- Etape premergătoare Uniunii Monetare 
Europene.  
- Sistemul Monetar European: scop şi 
mecanisme de funcţionare, evoluţia SME.  
- Uniunea Monetară Europeană: crearea 
UME - Tratatul de la Maastricht, 
beneficiile şi utilizările monedei EURO. 
Uniunea Monetară Europeană şi Teoria 
Zonelor Monetare Optime. 

Prelegeri cu 
caracter 

interactiv 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 2 – Cap. 

6.3 
 

TOTAL  28 ore  
Bibliografie obligatorie: 

1. Anghel, M.G. (2015). Analiză financiar-monetară, Editura Economică, Bucureşti 
2. Anghel, M.G. (2015). Monedă. Teorie şi studii de caz, Editura Artifex, Bucureşti 
3. Anghel, M.G. (2015). Analiza activităţii instituţiilor de credit. Produse şi servicii bancare oferite. 

Note de curs, Editura Artifex, Bucureşti 
4. Anghelache, C., Gheorghe, M., Voineagu, V. (2013). Metode şi modele de măsurare şi analiză a 

inflaţiei, Editura Economică, Bucureşti 
Bibliografie suplimentară 

1. Anghel, M.G. (2017). Economie monetară și financiar-bancară. Sinteze teoretice şi studii de caz. 
Note de curs, Editura Artifex, Bucureşti 

2. Bistriceanu, G. (2014). Noţiuni bancare fundamentale, Editura Economică, Bucureşti 
3. Dardac, N., Barbu, T. (2009). Monedă, Editura ASE, Bucureşti 
4. Manolescu, Gh. (2009). Politica monetară în perspectiva globalizării, Editura Universitară, 

Bucureşti 
5. Untaru, F., Penu, D.(2009). Monedă şi management bancar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 
*** Rapoarte anuale ale BNR 
*** Rapoarte asupra inflaţiei ale BNR 

8.2 Seminar / laborator Metode de 
predare / lucru 

Fond de 
timp 

Referințe 
bibliografice 

Tema 1. Istoria monedei.  
- Prezentarea apariţiei monedei pe 

teritoriul României.  
- Condiţii privind adoptarea monedei 

naţionale şi evoluţii. 

Rezolvarea 
studiilor de caz 
programate şi 
lucru în echipă 

1 oră Bibliografie 
obligatorie 2 – Cap. 1 
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Tema 2. Moneda şi masa monetară.  
- Studiu de caz privind masa monetară în 
România - agregate monetare, indicatori de 
structurare a masei monetare: baza monetară, 
multiplicatorul monetar, gradul de monetizare, 
viteza de circulaţie a monedei. 

Rezolvarea 
studiilor de caz 
programate şi 
lucru în echipă 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – Cap. 

2.3 
Bibliografie 

obligatorie 2 – Cap. 2 
și Cap. 7.1 

 
Tema 3. Tehnici de calcul al dobânzilor pentru 
creditele acordate şi depozitele constituite.  

- Aplicaţii privind calculul dobânzii: 
dobânda simplă, dobânda nominală-
dobânda reală, dobânda compusă, 
operaţiuni în conturi curente. 

Rezolvarea 
studiilor de caz 
programate şi 
lucru în echipă 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 – Cap. 6 

Bibliografie 
obligatorie 2 – Cap. 4 

și Cap. 7.2 
 

Tema 4. Analiza dosarului de creditare 
- Studiu de caz privind creditarea unui 

agent economic. 

Rezolvarea 
studiilor de caz 
programate şi 
lucru în echipă 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 3 – Cap. 7 

 

Tema 5.  Performanţe bancare. Analiza 
profitabilităţii bancare 

Rezolvarea 
studiilor de caz 
programate şi 
lucru în echipă 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 1 –Cap. 5 

Bibliografie 
obligatorie 3 –Cap. 5 

Tema 6. Politica monetară: rezerva minimă 
obligatorie.  

Rezolvarea 
studiilor de caz 
programate şi 
lucru în echipă 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 3 – Cap. 3 

Tema 7. Inflaţia.  
- Metode de măsurare a inflaţiei: metoda 

dobânzilor compuse, măsurarea ratei 
inflaţiei pe baza indicilor de preţ, regula 
numărului 70 – aplicaţii.  

- Forme ale inflaţiei: rata lunară a 
inflaţiei, rata medie lunară, rata medie 
anuală, rata anuală a inflaţiei, rata 
inflaţiei la sfârşitul anului – aplicaţii. 

Rezolvarea 
studiilor de caz 
programate şi 
lucru în echipă 

2 ore Bibliografie 
obligatorie 4 – Cap. 
3, Cap. 6 și Cap. 7 

Bibliografie 
obligatorie 1 – Cap. 

3.1 
Bibliografie 

obligatorie 2 – Cap. 5 
și Cap. 7.3  

Tema 8. Baterea liberă a monedei. Optimizarea 
soluţiilor de plăţi prin referinţă la punctele 
aurului. Sisteme monetare bazate pe etalonul 
putere de cumpărare 

Rezolvarea 
studiilor de caz 
programate şi 
lucru în echipă 

1 oră Bibliografie 
obligatorie 2 – Cap. 

7.4 și 7.5 
 

TOTAL  14 ore  
Bibliografie obligatorie: 

1. Anghel, M.G. (2015). Analiză financiar-monetară, Editura Economică, Bucureşti 
2. Anghel, M.G. (2015). Monedă. Teorie şi studii de caz, Editura Artifex, Bucureşti 
3. Anghel, M.G. (2015). Analiza activităţii instituţiilor de credit. Produse şi servicii bancare oferite. 

Note de curs, Editura Artifex, Bucureşti 
4. Anghelache, C., Gheorghe, M., Voineagu, V. (2013). Metode şi modele de măsurare şi analiză a 

inflaţiei, Editura Economică, Bucureşti 
Bibliografie suplimentară 

1. Anghel, M.G. (2017). Economie monetară și financiar-bancară. Sinteze teoretice şi studii de caz. 
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Note de curs, Editura Artifex, Bucureşti 
2. Bistriceanu, G. (2014). Noţiuni bancare fundamentale, Editura Economică, Bucureşti 
3. Dardac, N., Barbu, T. (2009). Monedă, Editura ASE, Bucureşti 
4. Manolescu, Gh. (2009). Politica monetară în perspectiva globalizării, Editura Universitară, 

Bucureşti 
5. Untaru, F., Penu, D.(2009). Monedă şi management bancar, Editura Pro Universitaria, Bucureşti 
*** Rapoarte anuale ale BNR 
*** Rapoarte asupra inflaţiei ale BNR 

 
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. 
• 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 • însușirea 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; 

• capacitatea de analiză, sinteză şi interpretare a 
evoluției agregatelor monetare; 

• însuşirea şi aplicarea formulelor, procedeelor şi 
tehnicilor de culegere şi prelucrare a datelor 
statistice pentru obținerea indicatorilor de structurare 
a masei monetare;  

• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• asimilarea principiilor care trebuie urmate în analiza 

dosarului de credit; 
• abilităţile de gândire analitică şi critică în studiul 

politicilor monetare; 
• corelarea aspectelor teoretice cu cele practice în 

analiza performanțelor bancare;  
• fundamentarea unui mod propriu de gândire 

economică 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.   

Examen 
scris în 
sesiunea de 
examene. 
 

60 % 

10.5 
Seminar/laborator 

•  însușirea terminologiei de specialitate, a sistemului 
conceptual cu care operează disciplina;  

• capacitatea de utilizare adecvată a conceptelor, 
principiilor, normelor, metodelor şi procedeelor de 

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

20 % 
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operare specifice impuse de disciplină; 
• capacitatea de analiză, sinteză şi interpretare a 

evoluției agregatelor monetare; 
• însuşirea şi aplicarea formulelor, procedeelor şi 

tehnicilor de culegere şi prelucrare a datelor 
statistice pentru obținerea indicatorilor de structurare 
a masei monetare;  

• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• asimilarea principiilor care trebuie urmate în analiza 

dosarului de credit; 
• abilităţile de gândire analitică şi critică în studiul 

politicilor monetare; 
• corelarea aspectelor teoretice cu cele practice în 

analiza performanțelor bancare;  
• fundamentarea unui mod propriu de gândire 

economică 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.   

Participarea 
activă la 
seminar şi 
realizarea 
de activităţi 
gen teme / 
referate / 
eseuri / 
traduceri / 
proiecte / 
participarea 
și 
susținerea 
de 
comunicări 
la sesiunile 
științifice 
studențești 

20% 

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: 21.09.2022 
 
Semnătura titularului de curs,                         Semnătura titularului de seminar, 
Conf.univ.dr. Mădălina-Gabriela Anghel                                        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. Anca Mihaela Melinceanu 
 
 ………………………….........                                  ……………………………………...... 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
 
Semnătura Decan, 
Conf. univ.dr. Anca Mihaela Melinceanu 
 
 


