
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Politici monetare și financiare europene 

2.2 Titularul activităţilor de curs Prof. univ. dr. TRIFU Alexandru 

2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. MALANCA Iulia-Marina 

2.4 Anul de studiu I 2.5 Semestrul  II 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 4 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 2 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care:   3.5 curs 28 3.6 seminar / laborator 28 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 56 

Studiul după manual / suport de curs, bibliografie și notițe 50 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 40 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  50 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 144 

3.9 Total ore pe semestru 200 

3.10 Numărul de credite 8 
 

 

 

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

1.2 Facultatea Economie 

1.3 Departamentul Științe Economice 

1.4 Domeniul de studii  Finanțe 

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  

4.2 De competenţe  

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

a cursului  

 

5.2. de desfășurare  

a seminarului  

 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C4.1 

Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare la nivelul organizațiilor private și publice, naționale și comunitare. 

C4.3 

Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare în cadrul 

acelorași organizații de mai sus. 

C4.5 

Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare la nivel de entități, național și comunitar.    



 

 

 

8. Conţinuturi 

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

1. Funcționarea economiilor naționale și economia UE  4 ore 

2. Banca Centrală Europeană și strategiile acesteia         8 ore 

3. Construcția financiară europeană                                 6 ore 

4. Zona Euro                                                                     4 ore 

5. România și aderarea la moneda unică                         6  ore 

TOTAL = 28 ore 

Prelegere și discuții 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

Surse Internet ale UE si ale țărilor membre 

 

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

1. Funcționarea complexă a angrenajului economico-financiar european  6 ore 

2. Comisia Europeană și Parlamentul European                                        8 ore 

3. Zona Euro și BCE                                                                                  8 ore 

4. Aderarea și importanța monedei unice europene                                  6 ore 

  TOTAL = 28 ore 

Discuții pe bază de 

referate sau material de 

studiu 

Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

  Surse Internet ale UE si ale statelor membre. 

 
 

9. Coroborarea conţinutului disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii, asociaţiilor 

profesionale şi angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului 

 

 

 

10. Evaluare 

Tip de activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

în nota finală 

10.4 Curs 

Modul de înțelegere și abordare a problematicii 

financiare la nivel macro 

 

Discuții libere pe 

baza unor subiecte 

din materie 

 

60% 
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 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. 

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

al disciplinei  

Deprinderea masteranzilor cu puterea de înțelegere a fluxurilor financiare la nivel 

de economie națională și de economie regională (UE). 

Analiza activității BCE și strategiilor naționale integratoare în politica comunitară. 

7.2 Obiectivele specifice  Analiza politicilor de natură financiară din țările UE. 

Înțelegerea Eurozonei. 

Funcționarea și sustenabilitatea unităților economice naționale în cadrul general 

al UE. 



 

 

10.5 Seminar 

 

 

  

Modul cum masteranzii au reușit să sintetizeze 

informațiile și datele primite pentru înțelegerea 

funcționării UE și a viitorului financiar al acesteia. 

Referate și lucrări 

întocmite 

 

40% 

 

 

10.6 Standard minim de performanţă 

Minim nota 6-adică 60 % din totalul notelor/aprecierilor de la curs și seminar. 

 
 

Data completării:  

26.09.2019      

              Semnătura titularului de curs                  Semnătura titularului de seminar  

   

   

Data avizării în Departament                                      Semnătura Directorului de Departament 

30.09.2019 
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