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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 CONTABILITATE 
1.5 Ciclul de studii LICENȚĂ 
1.6 Programul de studii / Calificarea CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE 
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  0141AS3206.2 
2.3 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Ghenadie CIOBANU 
2.4 Titularul activităţilor de seminar Lect. 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) 

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

A 2.9 Numărul 
de credite 
ECTS 

5 

 
3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care:  
3.2 curs 

 2 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Numărul de săptămâni 12   
3.5 Total ore din planul de învăţământ 48 din care:  

3.6 curs 
 24 3.7 seminar / laborator 24 

 Distribuţia fondului de timp: ore 
 Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 24 
 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 24 
 Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 21 
 Tutoriat/consultații 5 
 Examinări  3 
 Alte activităţi: ..................  
3.7 Total ore studiu individual 77  
3.8 Total ore pe semestru (număr de credite ECTS × 25 
ore) 

125  
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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 conceptelor principiilor și instrumentelor de monitorizare și analiză a 
realităţilor organizaționale și ale mediului economico-social (2 puncte de credit) 
C1.1 Cunoasterea conceptelor, teoriilor, metodologiilor utilizate pentru analiza fenomenelor 
monetare si financiare mondiale, al relatiilor monetare si financiare internationale in actuala 
arhitectura monetar –financiara internationala in conditiile actuale din economia mondiala; (1 
punct credit) 
C1.2 Explicarea si interpretarea conceptelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, 
utilizare, procesare, analiză şi sinteză a datelor de pe pietele monetare si financiare internationale  
(1 puncte credit);  
C4 Determinarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari (3 puncte de credit) 
C4.1 Identificarea şi descrierea   indicatorilor economico-financiari (1 punct de credit) 
C4.2 Explicarea şi interpretarea indicatorilor economico-financiari  (1 punct de credit) 
C4.3 Aplicarea metodologiei de calcul şi analiză a indicatorilor economico-financiari (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.  

7.2 Obiectivele 
specifice 
 
 
 

Cunoștințe: R.î.1 Absolventul cunoaște conţinutul fenomenului mondo-
financiar internațional, activitatea financiar-monetară 
internațională, sistemul financiar monetar international, 
participarea Romaniei în carul UE la activitatea financiar-
monetar internațională 
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 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 
organizaționale și obiectivele urmărite de fiecare regiune ( 
SAU, UE, China, Rusia, Asia, Africa) și la unele țari 
apropiate României luate în parte 

Aptitudini: 
  

R.î.1 Absolventul aplică  diferite aspecte referitoare la 
principalele caracteristici ale mecanismului de funcţionare 
a pieţelor monetare si financiare internationale 
R.î.2 Absolventul analizează și interpretează principalele 
tendințe manifestate în funcționarea piețelor 
R.î.3 Absolventul  implementează teoria stuiată în aceke 
studii de caz  
R.î.4 Absolventul  formulează caietul de sarcini de 
funcționare a instituțiilor financiar-bancare, a relatii 
R.î.5 Absolventul  rezolvă probleme practice în domeniul 
Finanțelor internaționale, de calculare a cursului valutar 
R.î.6 Absolventul  fundamentează concepte, strategii și 
politici monetare și financiare internaționale 
R.î.7 Absolventul interpretează / evaluează  evaluează 
corect și fundamentat științific oportunitățile și riscurile 
manifestate pe diferite piețe 
R î. 8 Absolventul  este capabil să deducă concluzii din 
diverse situații monetare, financiare și de risc valutar, 
creditar la nivelul instituției financiar-monetare, la nivel de 
societate comercială referitor la decizia financiar-monetară 
în context internațional.  
R î. 9 Absolventul este capabil să interpreteze diferite 
rezultate care apar atât în condiții de incertitudine 
economică, politică, socială, monetară și financiară la 
diferite nivele de decizie, micro, mezo-economic-, macro- 
și mondo-( în activitatea instituțiilor financiare 
internaționale, în activități guvernamentale în relații 
monetare și financiare între țări și instituții).  
R î. 10 Absolventul își va aduce contribuția la dezvoltarea 
piețelor monetare și financiare naționale și la adaptarea 
piețelor naționale la piețele monetare și financiare 
internaționale, și în primul rând la piețele monetare și 
financiare europene  
R. î. 11 Absolventul demonstrează capacitate analitică de a 
analiza situația pe piețele monetare și financiare naționale, 
Europene și internaționale privind vânzarea și cumpărarea 
de instrumente financiare. 
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R î. 12 Absolventul  va putea pune în dezbatere diferite 
aspecte complexe al funcționării mecanismelor financiar-
monetare și oportunitățile de 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 atât la nivel de țară, de 
regiune, cât și pentru bânci și agenți economici, cu ajutorul 
metodelor specifice știinţelor economice, este primul pas în 
formarea elementelor de cunoaştere care vor intra în 
componența meseriei, a profesiei de economist. 
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 în vederea adaptării rapide la cel 
internațional în mod prioritar al firmelor. 
R.î. 3 : Absolventul selectează informații statistice monetare 
și financiare pe grupe de țări  
R.î. 4: Absolventul stabilește criterii de selectare a evoluției 
dezvoltării economice a diferitelor țări și al evoluției 
cursurilor de schimb al monedelor 
R.î.5:Absolventul adoptă decizii strategice de dezvoltare 
economică, investițională și financiar-monetară. Decizii la 
nivelul instituției financiar-bancare, decizii la nivel de 
Bancă Centrală, Decizii care pot fi luate de Băncile 
Europene și Internaționale, în contextul deciziilor financiar-
monetare internaționale al societății comerciale 
R.î.6: Absolventul proiectează și creează instrumentele 
financiare necesare pentru plasarea pe piețele monetare și 
financiare naționale și internaționale pentru asigurarea 
riscurilor, al incertitudinilor și al profitabilității.    
R.î.7. Absolventul implementează Strategii și politici de 
dezvoltare pentru actvitatea financiar-monetară 
internațională a firmelor și al instituțiilor financiare. 
R.î.8: Absolventul  testează tehnicile monetare, valutare și 
financiare pe studii de caz concret atât pentru România, cât 
și pentru alte țări Europene și partenere la circuitul economic 
internațional. 
R.î.9 :  Absolventul  descoperă noi modalități, noi experiențe 
internaționale prin care pot fi rezolvate diferite situații de 
criză financiară și de asigurare a creșterii economice. 
R.î.10: Absolventul selectează informații statistice monetare 
și financiare pe grupe de țări  
R.î.11: Absolventul stabilește criterii de selectare a evoluției 
dezvoltării economice a diferitelor țări și al evoluției 
cursurilor de schimb al monedelor 
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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  

Descriptor 4. Rolul relatiilor financiar - 
monetare internationale   

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

2 ore   
Bibliografie 
obligatorie  
(1), Cap.1 

 
(2), Cap. 1 

 
(4) Cap.1 
(6) Cap. 1 

 
 

Tema 2 -  Participarea României la 
activitatea financiar-monetară 
internațională în condițiile globalizării și 
al integrării Europene 
Descriptor 1 Participarea României la 
activitatea financiar-monetară internațională 
Descriptor 2 Participarea României la 
activitatea financiar-monetară Europeană  

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie  

(1)  Cap.3 
(8) Cap. 4,p.25-
32  (9)Cap.4-5 
(10) Cap. 1,5,8 
(11) 11(1), 1(4) 

 
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 

4 ore  Bibliografie 
obligatorie  
(1) Cap.5,  
(3) Cap.1 
(4) Cap. 5 

(6) Cap.2-3 
 
 
 

R.î.12: Absolventul dezbate modul de implementare și 
evaluare a strategiilor organizaționale  
R.î. 13: Absolventul planifică activitatea financiar-monetară 
internațională al nivel de bancă comercială, la nivel de 
Bancă Națională, prin analiza Balanței de Plăți externe. 
Corelarea cu politica comercială internațională, cu 
dezvoltarea turismului și integrarea europeană. 
R.î.14: Absolventul adoptă decizii strategice de dezvoltare 
economică, investițională și financiar-monetară. Decizii la 
nivelul instituției financiar-bancare, decizii la nivel de 
Bancă Centrală, Decizii care pot fi luate de Băncile 
Europene și Internaționale, în contextul deciziilor financiar-
monetare internaționale al societății comerciale 
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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 

4 ore  Bibliografie 
obligatorie  
 (1), Cap.6. 
(3) Cap. 2 
(4), Cap. 5 

Bibliografie 
suplimentară 
(5) Cap. 1, 

paragraf 1.1.,p. 
13-18 

(6) Cap. 3 

Tema 5 - Riscul valutar și metode de 
protecție împotriva acestuia 
Descriptor 1.Incertitudini și crize financiare 
Descriptor 2. Crizele valutare și speculațiile 
Descriptor 3. Riscul valutar și metode de 
protecție  
Descriptor 4. Teorii si modele aferente 
cursului de schimb 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

4 ore   
Bibliografie 
obligatorie  

 
(1), Cap.3 
 (3) Cap. 6 
(4) Cap.6, 

paragraph 6.1 
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 internaționale 
Descriptor 4. Globalizarea piețelor financiare 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

2 ore  Bibliografie 
obligatorie  

 
(1) Cap.4, 5, 7, 
10 , (3) Cap. 9, 
p.355-374 
(4) Cap. 4 

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 
obligatory 

(1) Cap.9  
 (6) Cap.7  

 
 



7 
 

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 

1 oră Bibliografie  
obligatorie  

 
(1)Cap.10,11,12
,13  

 
(5) Cap. 9  

 

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 

1 oră  Bibliografie 
obligatorie  

 
(1) Cap.16,   

(3) Cap.3 
(4) Cap. 8 

 

Tema 10 Sistemul financiar-monetar 
internațional 
Descriptor 1 Activitatea financiar-monetară 
internațională 
Descriptor 2 Participarea țărilor la activitatea 
financiar-monetară Europeană 
Descriptor 3. Diminsiunea financiar-
monetara internationala a intreprinderilor si 
firmelor in contextul globalizarii 
Descriptor 4. Reforma monetară 
internatională 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

1 oră Bibliografie 
obligatory 

 
(1)Cap. 2, 14,15 
(3) Cap. 12 
(4) Cap. 1, 9 

 
 
 
 

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 

Curs interactiv 
Conversaţie euristică 

Metoda 
problematizării 

1 oră  Bibliografie 
obligatory 

 
(3) Cap.11 
 
(4) Cap.3 Cap. 
13, Cap.14 
 
(5) Cap. 11 
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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 

 

TOTAL  24 ore  
Bibliografie: 

1. Bran P., Costică, I., (2003) Economica activității monetare și financiare internaționale , Editura 
Economică 

2. Bran, P., Costica, I., (1999) Relatii financiare si monetare internationale, Editura Economică  
3. Cerna, S., (2012) Monedă și finanțe internaționale, Editura Universitatea de Vest, Timișoara 
4. Gaftoniuc,S., (2000) Finanțe internaționale. Editura Economică    
5. Georgescu – Goloșoiu, L., (2001) Mecanissme valutare, Editura ASE, București 
6. Rotaru, A., (2007), Relaţii financiar-monetare internaţionale, Editura Artifex, Bucureşti  
7. Isaac, A. G. (2021) Lecture Notes for International Finance, American University, Washington, 
8. Country Report Romania 2020 Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE 

COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE 
COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROGROUP 2020 European 
Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of 
macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 

         https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-european_semester_country-report-romania_en.pdf 
9. The implications of globalisation for the ECB monetary policy strategy  
       https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op263~9b56a71297.en.pdf 
10.  Strategia de ţară a României - 2020-2025, BERD, Activități investiționale ale BERD în țară (în 

decembrie 2019) 
11. Banca Nationala a Romaniei, Publicatii periodice 
(1) Rapoarte anuale pe anii 19998- 2020  
(2) Rapoarte asupra inflatiei 2019-2021 
(3) Rapoarte asupra stabilităţii financiare, 2006-2021 
(4) Investitiile straine directe in Romania , 2003-2020 
https://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx#ctl00_ctl00_CPH1_CPH1_19966_lnkTitle 

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. Boaja, M.,Radu, S.-C., (2007), Relatii financiar-monetare internaționale, Editura Universitară  
3. Bojesteanu, M., (2010), Relatii monetare-financiare internationale, Editura ASE 
4. Bran, P., (2003), Economia activitatii financiare si monetare internationale, Editura Economica 
5. Bran, P., Costica,I., (1999), Relatii financiare si monetare internationale, Editura Economica 
6. Rotaru, A., (2007), Relaţii financiar-monetare internaţionale, Editura Artifex, Bucureşti 
7.Teau, A., (2015), Relatii financiar monetare internationale, Suport de curs, Biblioteca Artifex 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-european_semester_country-report-romania_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op263%7E9b56a71297.en.pdf
https://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=19966
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8. Floricel, C., (1994), Relații și tehnici financiar-monetar internaționale, Editura Didactică și Pedagogică8. 
Rusu C. (2004) – Diagnostic economico-financiar, Editura Economica, București 
9. Gresoi, S. G., Protopopescu, C.P. Analysis and Design an Industrial Product (Ceramics), International 
Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 2, no. 9/2012, ISSN 2222-6990, pp.98-
105 (http://www.hrmars.com/admin/pics/1098.pdf) 
10. International Financial Statistics ( IFS )  
https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B 
11. International Monetary Fund (IMF), COVID-19 Financial Assistance and Debt Service Relief, Last 
updated 27 May 2021 https://www.imf.org/en/Topics/imf-andcovid19/COVID-Lending-Tracker 
12. Daniel Bradlow, Stephen Park, (2021) INTERNATIONAL STANDARDS AND THE ROLE OF 
CENTRAL BANKS IN GLOBAL FINANCIAL GOVERNANCE, SEPTEMBER 2021 
https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2021/09/TF9-
INTERNATIONAL_STANDARDS_AND_THE_ROLE_OF_CENTRAL_BANKS_IN_GLOBAL_FINA
NCIAL_GOVERNANCE.pdf 
13.Rivero I., “Forex Trading Industry Statistics and Facts 2020”, posted 9 September 2020 updated 10 
September 2020 , https://www. dailyforex.com/forex-articles/2020/09/forex-industry-statistics-
2020/150275  
14.World Bank, “How the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus)”, last 
updated 26 May 2021  

https:// www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/11/how-the-world-bankgroup-is-helping-
countries-with-covid-19- coronavirus 

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. 

Teste grilă 

2 ore  
Bibliografie 
obligatorie:  

 
(1), Cap.1 

 
(2), Cap. 1 

 
(4) Cap.1 
(6) Cap. 1 

 
 

 
 

http://www.edecon.ro/autor/501/costache-rusu/
http://www.hrmars.com/admin/pics/1098.pdf
https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B
https://www.imf.org/en/Topics/imf-andcovid19/COVID-Lending-Tracker
https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2021/09/TF9-INTERNATIONAL_STANDARDS_AND_THE_ROLE_OF_CENTRAL_BANKS_IN_GLOBAL_FINANCIAL_GOVERNANCE.pdf
https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2021/09/TF9-INTERNATIONAL_STANDARDS_AND_THE_ROLE_OF_CENTRAL_BANKS_IN_GLOBAL_FINANCIAL_GOVERNANCE.pdf
https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2021/09/TF9-INTERNATIONAL_STANDARDS_AND_THE_ROLE_OF_CENTRAL_BANKS_IN_GLOBAL_FINANCIAL_GOVERNANCE.pdf


10 
 

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  

3. Poziţia Republicii Moldova în 
circuitul economic internaţional 

Exerciţiul, demonstraţia  
exemplificarea, 

dezbaterea;  
Realizarea de teme, 

referate, eseuri. 
Teste grilă 

2 ore  
Bibliografie 
obligatorie  

 
(1)  Cap.3 

(8) Cap. 4,p.25-32 
(9)Cap.4-5 

(10) Cap. 1,5,8 
(11) 11(1), 11(4) 

 
 
 
 

Tema 3 Etaloanele și convertibilitatea. 
Cursul valutar 

1. Modelul actual al etalonului monetar 
2. Atragerea de informaţii necesare 
determinării etalonului monetar 
internaţional  
3.Cursul valutar Formarea cursului 
valutar al leului  
4.Cursul valutar al leului din Romania si 
tarile Uniunii Europene. 
5.Utilizarea informaţiei privind cursul 
valutar 

Exerciţiul, demonstraţia  
exemplificarea, 

dezbaterea;  
Realizarea de teme, 

referate, eseuri. 
Teste grilă 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  

 
(1) Cap.5,  
(3) Cap.1 
(4) Cap. 5 

(6) Cap.2-3 
  

 
 
 

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. 
Teste grilă 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  

 
(1), Cap.6. 
(3) Cap. 2 
(4), Cap. 5 

Bibliografie 
suplimentară 

(5) Cap. 1, paragraf 
1.1.,p. 13-18 

(6) Cap. 3 
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. 
Teste grilă 

 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  

 
(1), Cap.3 
 (3) Cap. 6 
(4) Cap.6, 

paragraph 6.1 
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Tema 6 Piețele monetare și financiare 
internaționale. Piața valutară 

Descriptor 1 Participarea României la 
activitatea financiar-monetară 
internațională 
Descriptor 2. Uniunea Economică și 
Monetară Europeană 
Descriptor 3 Participarea României la 
activitatea financiar-monetară Europeană 
Romania si Uniunea Economică și 
Monetară 
Descriptor 4. Piața monetară 
internațională. 
Descriptor 5. Piața valutară 
internațională (International exchange 
market)    

Exerciţiul, demonstraţia  
exemplificarea, 

dezbaterea;  
Realizarea de teme, 

referate, eseuri. 
Teste grilă 

 

2 ore  
Bibliografie 
obligatorie  

 
(1) Cap.4, 5, 7, 10 
(3) Cap. 8, p.297-
313 
Cap. 9, p.355-374 
(4) Cap. 4 

 
 

 
 

Tema 7 Mijloacele și instrumentele de 
plăți internaționale. Studiu de caz 

privind 
Descriptor 1. Acreditiviul documentar 
Descriptor 2. Incaso-ul documentar 
Descriptor 3. Ordinul de plata 
Descriptor 4. Scrisoarea de garantie 
bancara 
Descriptor 5. Mecanismul platilor prin 
clearing 

Exerciţiul, demonstraţia  
exemplificarea, 

dezbaterea;  
Realizarea de teme, 

referate, eseuri. 
Teste grilă 

 

2 ore  
Bibliografie 
obligatorie  

 
(1) Cap.9  
 (6) Cap.7  

 
 

 
 

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. 
Teste grilă 

 

2 ore  
Bibliografie  
obligatorie  

 
(1)Cap.10,11,12,13  

 
(5) Cap. 9  
 

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

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

monetar 
6.Abordarea monetară a balanței de 

plăți  

Exerciţiul, demonstraţia  
exemplificarea, 

dezbaterea;  
Realizarea de teme, 

referate, eseuri. 
Teste grilă 

 

2 ore Bibliografie 
obligatorie  

 
(1) Cap.16   
(3) Cap.3 
(4) Cap. 8 

 
 
 

Tema 10 Sistemul financiar-monetar 
internațional 

 
 

 
 

Bibliografie 
obligatorie 
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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. Reforma monetară internațională  
6.Piata financiara globala 
7.Integrarea tarilor mici in economia 
globala 
8.UE in economia globala  

 
 

Exerciţiul, demonstraţia  
exemplificarea, 

dezbaterea;  
Realizarea de teme, 

referate, eseuri. 
Teste grilă 

 

 
 
 

2 ore 

 
(1)Cap. 2, 14,15 
(3) Cap. 12 
(4) Cap. 1, 9 

 
 
 
 
 
 

 
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. 
Teste grilă 

 

4 ore  
Bibliografie 
obligatorie 

 
(3) Cap.11 
 
(4) Cap.3 , 13, 14 
 
(6) Cap. 11 

 
 
 

TOTAL  24 ore  
 

Bibliografie: 

1.  Bran P., Costică, I., (2003) Economica activității monetare și financiare internaționale , Editura 
Economică 

2. Bran, P., Costica, I., (1999) Relatii financiare si monetare internationale, Editura Economică  
3. Cerna, S., (2012) Monedă și finanțe internaționale, Editura Universitatea de Vest, Timișoara 
4. Gaftoniuc,S., (2000) Finanțe internaționale. Editura Economică    
5. Georgescu – Goloșoiu, L., (2001) Mecanissme valutare, Editura ASE, București 
6. Rotaru, A., (2007), Relaţii financiar-monetare internaţionale, Editura Artifex, Bucureşti  
7. Isaac, A. G. (2021) Lecture Notes for International Finance, American University, Washington, 
8. Country Report Romania 2020 Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE 

COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE 
COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROGROUP 2020 European 
Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of 
macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 

         https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-european_semester_country-report-romania_en.pdf 
9. The implications of globalisation for the ECB monetary policy strategy  
       https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op263~9b56a71297.en.pdf 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2020-european_semester_country-report-romania_en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op263%7E9b56a71297.en.pdf
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10.  Strategia de ţară a României - 2020-2025, BERD, Activități investiționale ale BERD în țară (în 
decembrie 2019) 

11. Banca Nationala a Romaniei, Publicatii periodice 
(5) Rapoarte anuale pe anii 19998- 2020  
(6) Rapoarte asupra inflatiei 2019-2021 
(7) Rapoarte asupra stabilităţii financiare, 2006-2021 
(8) Investitiile straine directe in Romania , 2003-2020 
https://www.bnr.ro/Publicatii-periodice-204.aspx#ctl00_ctl00_CPH1_CPH1_19966_lnkTitle 

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. Boaja, M.,Radu, S.-C., (2007), Relatii financiar-monetare internaționale, Editura Universitară  
3. Bojesteanu, M., (2010), Relatii monetare-financiare internationale, Editura ASE 
4. Bran, P., (2003), Economia activitatii financiare si monetare internationale, Editura Economica 
5. Bran, P., Costica,I., (1999), Relatii financiare si monetare internationale, Editura Economica 
6. Rotaru, A., (2007), Relaţii financiar-monetare internaţionale, Editura Artifex, Bucureşti 
7.Teau, A., (2015), Relatii financiar monetare internationale, Suport de curs, Biblioteca Artifex 
8. Floricel, C., (1994), Relații și tehnici financiar-monetar internaționale, Editura Didactică și Pedagogică8. 
Rusu C. (2004) – Diagnostic economico-financiar, Editura Economica, București 
9. Gresoi, S. G., Protopopescu, C.P. Analysis and Design an Industrial Product (Ceramics), International 
Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 2, no. 9/2012, ISSN 2222-6990, pp.98-
105 (http://www.hrmars.com/admin/pics/1098.pdf) 
10. International Financial Statistics ( IFS )  
https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B 
11. International Monetary Fund (IMF), COVID-19 Financial Assistance and Debt Service Relief, Last 
updated 27 May 2021 https://www.imf.org/en/Topics/imf-andcovid19/COVID-Lending-Tracker 
12. Daniel Bradlow, Stephen Park, (2021) INTERNATIONAL STANDARDS AND THE ROLE OF 
CENTRAL BANKS IN GLOBAL FINANCIAL GOVERNANCE, SEPTEMBER 2021 
https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2021/09/TF9-
INTERNATIONAL_STANDARDS_AND_THE_ROLE_OF_CENTRAL_BANKS_IN_GLOBAL_FINA
NCIAL_GOVERNANCE.pdf 
13.Rivero I., “Forex Trading Industry Statistics and Facts 2020”, posted 9 September 2020 updated 10 
September 2020 , https://www. dailyforex.com/forex-articles/2020/09/forex-industry-statistics-
2020/150275  
14.World Bank, “How the World Bank Group is helping countries with COVID-19 (coronavirus)”, last 
updated 26 May 2021  

https:// www.worldbank.org/en/news/factsheet/2020/02/11/how-the-world-bankgroup-is-helping-
countries-with-covid-19- coronavirus 

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

 

https://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=19966
http://www.edecon.ro/autor/501/costache-rusu/
http://www.hrmars.com/admin/pics/1098.pdf
https://data.imf.org/?sk=4C514D48-B6BA-49ED-8AB9-52B0C1A0179B
https://www.imf.org/en/Topics/imf-andcovid19/COVID-Lending-Tracker
https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2021/09/TF9-INTERNATIONAL_STANDARDS_AND_THE_ROLE_OF_CENTRAL_BANKS_IN_GLOBAL_FINANCIAL_GOVERNANCE.pdf
https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2021/09/TF9-INTERNATIONAL_STANDARDS_AND_THE_ROLE_OF_CENTRAL_BANKS_IN_GLOBAL_FINANCIAL_GOVERNANCE.pdf
https://www.g20-insights.org/wp-content/uploads/2021/09/TF9-INTERNATIONAL_STANDARDS_AND_THE_ROLE_OF_CENTRAL_BANKS_IN_GLOBAL_FINANCIAL_GOVERNANCE.pdf
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• 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; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate pe 
parcursul dezvoltării firmelor; 
• 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.   

Examen 
scris în 
sesiunea de 
examene. 
 

60 % 

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; 
• coerenţa logică în analiză şi argumentare;  
• înţelegerea principiilor care trebuie urmate pe 
parcursul dezvoltării firmelor; 
• capacitatea de corelare a aspectelor teoretice 
cu cele practice;  
• formarea unui mod propriu de gândire 

Testarea 
continuă pe 
parcursul 
semestrului 

20 % 

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

20% 
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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.   

traduceri / 
proiecte 

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; 
• 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, 
Lect. univ. dr. Ghenadie CIOBANU     Lect. 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           Lect. univ. dr. Cristina-Nicoleta CARANICA 
 
 
 
Data aprobării în Consiliul facultății: 30.09.2022 
Semnătura Decan, 
Conf. univ. dr. Andrei BUIGA 
 
 
 

 


