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FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Instituţii financiar - bancare internaţionale 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Malanca Iuliana Marina 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Malanca Iuliana Marina 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei OB. 

 

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 Total ore din planul de învăţământ 42 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 14 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs şi seminar 42 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie şi notiţe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 35 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri  44 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 133 

3.9 Total ore pe semestru 175 

3.10 Numărul de credite 7 
 

 

 

 

 
 

 

1. Date despre program 
1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Petre Andrei” din Iaşi 

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Ştiinţe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Finanţe 

1.5 Ciclul de studii Master 

1.6 Programul de studii / Calificarea Management Economico - Financiar European 

4. Precondiţii (dacă este cazul) 

4.1 De curriculum 1. Economie europeana  

4.2 De competenţe 2. Nu este cazul 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  
5.1. de desfăşurare  

a cursului  
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic și cu acces la videoproiector pentru  

exemplificări 

5.2. de desfăşurare  

a seminarului  
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic, bazandu-se pe intrebari si raspunsuri  legate de 

cursul prezentat, precum si intrebari de tip grila cu discutarea a raspunsurilor in cadrul 

seminarului  
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8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare Observaţii 

Elemente generale ale sistemului financiar-bancar 

internaţional. Statutul, rolul şi importanţa instituţiilor 

financiar-bancare internaţionale în activitatea economică- 4 

ore ore 

Prelegere intensificată, 

dezbatere 
prelegere 

Forme timpurii ale activităţii financiar-bancare globale. 

Primele instituţii internaţionale din epoca modernă – 2 ore 

Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 
prelegere 

Epoca Bretton Woods. Cadrul general al creării sistemului 

monetar internaţional. Prăbuşirea sistemului de la Bretton 

Woods-2 ore 

Prelegere intensificată, 

dezbatere, exemplificare prelegere 

Globalizarea financiară contemporană. Intensificarea şi 

diversitatea fluxurilor financiare internaţionale. 

Instituţionalizarea sistemului financiar-bancar global – 4 ore 

Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 
prelegere 

Fondul Monetar Internaţional (FMI) – 4 ore 
Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 

prelegere 

Banca Mondială (BM) – 4 ore 
Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 

prelegere 

6. Competenţele specifice acumulate  
Competenţe 

 profesionale 

C1.1 Identificarea şi definirea  conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 

financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

C5.3 Aplicarea planurilor şi bugetelor în cadrul entităţilor/organizaţiilor private şi publice 

 

Competenţe 

transversale 

CT1. Aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii 

de muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă. 

CT2. Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 

tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei. 

CT3  Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi valorificarea eficientă a resurselor şi 

tehnicilor de învăţare pentru propria dezvoltare 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general 

al disciplinei  

• Asimilarea de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la principalele instituţii 

financiar-bancare existente la nivel internaţional, sub aspectul organizării şi 

funcţionării, obiectivelor şi funcţiilor acestora, a modului de constituire a resurselor, a 

instrumentelor de finanţare utilizate şi de consiliere/asistenţă tehnică acordată 

beneficiarilor. Totodată, disciplina urmăreşte diseminarea informaţiilor necesare 

înţelegerii importanţei şi rolului tot mai însemnat al instituţiilor financiare-bancare 

internaţionale în contextul proceselor integratoare generate de globalizarea activităţii 

economice contemporane. 

7.2 Obiectivele 

specifice  

• Obţinerea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea rolului global al instituţiilor 

financiar-bancare internaţionale în finanţarea activităţilor economice. 

• Dezvoltarea capacităţii masteranzilor de înţelegere a modului în care se desfăşoară 

activitatea unei instituţii financiar-bancare internaţionale. 

• Formarea abilităţilor necesare pentru ca aceştia să judece în cunoştinţă de cauză 

avantajele şi dezavantajele apelării României la sursele de finanţare externă, inclusiv 

în contextul constrângerilor contractuale pe care beneficiarul va trebui să le respecte.  
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Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

(BIRD) – 2 ore 

Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 

prelegere 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) 

– 2 ore 

Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 

prelegere 

Banca Europeană de Investiţii (BEI) – 2 ore 
Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 

prelegere 

Relaţiile României cu instituţiile financiar-bancare 

internaţionale. – 2 ore 

Prelegere intensificată, 

dezbatere, problematizare 
prelegere 

 

Bibliografie: 

a) referinţe principale (bibliografie minimală): 

1.  Anitei, N. C., Lazăr, R. E., Instituţii financiare internaţionale şi instituţii financiare ale Uniunii Europene, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017. 

2. Anton, S. G., Instituţii financiar-bancare internaţionale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 

3. Badulescu, D., Globalizarea şi băncile. Cu o privire specială asupra Europei Centrale şi de Est şi asupra 

României, Editura Economică, 2007. 

4. Iliescu, C., Popa, A., Finanţe internaţionale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008. 

5. Matei, V., Instituţii financiar-bancare internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2006. 

 

b) referinţe suplimentare (bibliografie extinsă / opţională): 

***www.imf.org/ 

 ***www.worldbank.org/ 

***http://www.worldbank.org/ 

***http://www.ebrd.com/ 

***http://www.bei.org/ 

 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) Metode de predare Observaţii 

Sistemul financiar-bancar internaţional. Cauzele apariţiei şi 

implicaţiile acestuia în contextul globalizării pieţelor financiare 

contemporane. – 2 ore 

Expunere, dezbatere, 

problematizare 

1 seminar 

Fondul Monetar Internaţional. Statut, organizare şi management. 

Formarea resurselor financiare. – 2 ore 

Problematizare, 

dezbatere pe bază de 

referate prezentate de 

masteranzi.  

1 seminar 

Rolul FMI în contextul crizei financiare recente. – 2 ore Problematizare, 

dezbatere pe bază de 

referate prezentate de 

masteranzi.  

1 seminar 

Instituţiile Băncii Mondiale. Misiune, organizare şi conducere. 

Obiective. Principii de funcţionare. – 2 ore 

Problematizare, 

dezbatere pe bază de 

referate prezentate de 

masteranzi.  

1 seminar 

Banca Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

Obiective. Formare capitalului. Organizare şi conducere. 

Împrumuturi şi garanţii acordate. – 2 ore 

Problematizare, 

dezbatere pe bază de 

referate prezentate de 

masteranzi.  

1 seminar 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Misiune şi 

obiective.  Formarea capitalului. Operaţiuni în ţările Europei 

Centrale şi de Est. – 2 ore 

Problematizare, 

dezbatere pe bază de 

referate prezentate de 
masteranzi.  

1 seminar 

Banca Europeană de Investiţii. Misiune şi obiectivele principale. Problematizare, 

dezbatere pe bază de 

1 seminar 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=66306
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referate prezentate de 

masteranzi.  

Bibliografie: 

 

a) referinţe principale (bibliografie minimală): 

1.  Anitei, N. C., Lazăr, R. E., Instituţii financiare internaţionale şi instituţii financiare ale Uniunii Europene, 

Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2017. 

2. Anton, S. G., Instituţii financiar-bancare internaţionale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 

3. Badulescu, D., Globalizarea şi băncile. Cu o privire specială asupra Europei Centrale şi de Est şi asupra 

României, Editura Economică, 2007. 

4. Iliescu, C., Popa, A., Finanţe internaţionale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2008. 

5. Matei, V., Instituţii financiar-bancare internaţionale, Editura Universitaria, Craiova, 2006. 

 

b) referinţe suplimentare (bibliografie extinsă / opţională): 

***www.imf.org/ 

 ***www.worldbank.org/ 

***http://www.worldbank.org/ 

***http://www.ebrd.com/ 

***http://www.bei.org 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor profesionale şi 

angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

Conținutul atat descriptiv cat si practic al disciplinei are drept scop stabilirea unei corespondențe reale cu 

mediul de afaceri, în funcție de așteptările și nevoile existente în domeniu. 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4  Curs • Note intregi de la 1 la 10 • Examen scris  70% 

10.5 Seminar • Implicarea în pregătirea și desfășurarea 

activităților de seminar. 

Frecvență, calitatea in-

teracțiunii, studiu de 

caz 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă 

Obținerea notei de minim 5 (cinci) la examenul scris și a mediei finale de minim 5 (cinci) care rezultă prin adu-

narea notei de la examenul scris (ponderată cu 70%) cu nota de la seminar (ponderată cu 30%). 
 

 
 

Data completării: 

23.09.2019     

              Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  

 

 
  

 

 

  

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

30.09.2019 

https://www.librarie.net/cautare-rezultate.php?au=66306
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