
FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 
2.1 Denumirea disciplinei Politici, strategii și servicii financiar-bancare internaționale 

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 II 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 3 din care:   3.2 curs 2 3.3 seminar / laborator 1 

3.4 Total ore din planul de învăţământ 36 din care:   3.5 curs 24 3.6 seminar / laborator 12 

3.7 Distribuţia fondului de timp  ore 

Participare la orele de curs și seminar 36 

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

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 38 

Pregătire seminarii / laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  22 

Tutoriat  2 

Examinări 2 

Alte activităţi - 

3.8 Total ore studiu individual 114 

3.9 Total ore pe semestru 150 

3.10 Numărul de credite 6 
 

 

 

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 Economie europeana 

4.2 De competenţe 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 desfășurare  

a seminarului  
• Prelegerile se desfășoară în sistem clasic utilizându-se bibliografia aferentă, 

dar și o documentare anterioară din suportul de curs pentru cursul prezentat 

6. Competenţele specifice acumulate  
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 C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiar –bancare 

C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiar –bancare 

C4.5 Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiar –bancare 

 



 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs (teme, număr de ore, bibliografie) – 24 ore Metode de predare 

I. Sisteme bancare – instituţii specializate în operaţiuni monetare - 2 ore 

Istoricul băncilor. Formarea sistemului bancar românesc. Locul şi rolul băncilor 

în economie. Structura sistemelor bancare. Trăsăturile specifice ale sistemelor 

bancare contemporane. Strategii bancare. 

II. Evoluţia în organizarea şi funcţionarea băncilor centrale - 2 ore 

Istoricul privind organizarea băncilor centrale. Independenţa Băncii Centrale. 

Funcţiile băncilor centrale. Operaţiunile băncilor centrale. Banca Naţională a 

României – istoric, rol, funcţii. 

III. Politicile monetare ale băncilor centrale - 2 ore 

Politica monetară şi interferenţa cu politicile economice. Instrumentele 

politicilor monetare ale băncilor centrale. Reglementările bancare stabilite prin 

politicile bancare. Politica monetară a BNR şi instrumentele politicii monetare 

în România. Caracteristicile canalelor de transmisie a politicii monetare în 

România. Noi strategii de politică monetară 

IV. Sistemul Monetar Internaţional de la Bretton Woods - 2 ore 

Formarea Sistemului Monetar Internaţional de la Bretton Woods. Principiile de 

funcţionare ale Sistemului Monetar Internaţional. Instituţiile monetare şi de 

credit internaţionale ale Sistemului Monetar Internaţional. Restructurarea 

funcţionării Sistemului Monetar Internaţional. Funcţiile şi utilizările Drepturilor 

Speciale de Tragere (DST). 

V. Strategii şi mecanisme ale integrării monetare europene - 2 ore 

Anticipări ale integrării monetare. Uniunea Economică şi Monetară (UEM). 

Divergenţe şi convergenţe referitoare la UEM. 

VI. Moneda unică europeană. Convergenţe, distorsiuni şi perspective - 2 

ore 

Retrospectiva integrării europene. Sistemul Monetar European. Formarea 

Uniunii Monetare Europene. Variaţii pe EURO. Euro – evoluţii şi tendinţe. 

Impactul Euro asupra pieţelor europene. Creşterea importanţei EURO ca 

monedă internaţională de rezervă. Rolul Euro în echilibrarea Sistemului 

Monetar European. 

VII. Formarea Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Strategia 

monetară aplicată - 2 ore 

Crearea Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) şi Băncii Centrale 
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 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  
• Să familiarizeze studenţii cu rolul şi modul de funcţionare a politicilor, 

strategiilor și serviciilor financiar-bancare internaţionale 
7.2 Obiectivele specifice  • Să deprindă studenţii cu particularităţile sistemelor financiar-bancare 

internaţionale;  

• Să contribuie la înţelegerea metodelor de evaluare aplicate de sistemele 

financiar-bancare internaţionale. 



Europene. Direcţiile de acţiune ale SEBC şi BCE. Obiectivul statutar esenţial şi 

atribuţiile de bază ale SEBC. Alte obiective statutare ale SEBC. Proceduri de 

organizare şi conducere. 

VIII. Funcţia de stabilire şi conducere a politicii monetare unice a SEBC şi 

BCE - 2 ore 

Stabilirea politicii monetare a SEBC. Principiile formulării strategiei de politică 

monetară a SEBC. Mecanismul stabilirii politicii monetare unice. Stabilirea 

politicii monetare a SEBC, în contextul cooperării cu guvernele ţărilor membre 

şi evoluţiei pieţelor financiare. Instrumentele de conducere apoliticii monetare în 

cadrul SEBC. 

IX. Funcţii operaţionale de bancă centrală - 2 ore 

Emisiunea bancnotelor şi a monedelor metalice. Funcţionarea sistemelor de 

plăţi. Gestiunea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre. Supravegherea 

bancară prudenţială şi reprezentarea externă. 

X. Repere privind constituirea pieţei bancare şi financiare europene - 2 ore 

Conceptul construcţiei europene postbelice. Desăvârşirea procesului de integrare 

a Comunităţii Europene. Instituţiile Uniunii Europene (UE). Piaţa unificată şi 

formarea pieţei bancare europene. 

XI. Echilibrul monetar şi inflaţia - 2 ore 

Echilibrul monetar. Dezechilibrul monetar – consecinţa inflaţiei. 

XII. Evoluţii şi tendinţe în sistemele financiare mondiale şi europene - 2 ore 

Tendinţe în restructurarea pe plan mondial a sistemelor financiare. Tendinţe în 

restructurarea serviciilor financiare în Europa. Tendinţele pe pieţele de capital. 

Evoluţii pe pieţele de tranzacţionare. Internetizarea. Tendinţe în planul 

structurilor de reglementare financiară. Evoluţia ascendentă a cercetării 

financiare. Strategia românească şi liniile directoare pe termen lung pentru 

modernizarea economică şi financiară. 
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Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

1. Alexandru Olteanu, Mădălina Antoaneta (Olteanu) Rădoi – Politici şi strategii naţionale şi 

comunitare în domeniul financiar-bancar, Editura Dareco Bucureşti, 2005 

2. Alexandru Olteanu – Management bancar, Editura Dareco Bucureşti, 2003 

3. Alexandru Olteanu, Florin Manuel Olteanu, Leonardo Badea – Management bancar. Caracteristici. 

Strategii. Studii de caz.,Editura Dareco, Bucureşti,2003. 

4. Cezar Basno, Constantin Floricel, Nicolae Dardac – Monedă, credit, bănci, Editura didactică şi 

pedagogică, Bucureşti, 2001. 

5. Vasile Dedu – Gestiune bancară, Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1999. 

6. Sterian Dumitrescu – Economie mondială, Ed. Microinformatica, Cluj-Napoca, 1999. 

7. Ion Drăgulin, Cristian Bichi–Sistemul bancar:dinamica reformei, slăbiciuni şi provocări, Ed. 

Mimeo, Bucureşti, 2002. 

8. Alain Shapiro – Multinational Financial Management, Ed. Allynand Bacon,Needham Heights, 

Maaschusets, 6th edition, 1996. 

9. V. Stănoiu – Sistemul european de bănci centrale C.S. Naţionala srl 

10. International Monetary Found – World economic outlook – october, 1999 
 b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 

8. 2 Seminar / laborator (teme, număr de ore, bibliografie) – 12 ore Metode de predare 

1. Politici monetare: rezerva minimă obligatorie, scont şi randament în 

operaţiunile de credit şi plasament, dobânda nominală, operaţiuni de „open 

market” – 4 ore 

2. Impactul politicii monetare asupra inflaţiei – 3 ore 

• Aplicații 

 

 

Aplicații 



3. Sisteme de ţintire a inflaţiei – 2 ore 

4. Indicatorii monetari şi nemonetari ai SEBC – 3 ore 

Aplicații 

• Aplicații 
Bibliografie: 

a) referințe principale (bibliografie minimală):  

1. Brezeanu, P. – Finanţe corporative, Vol. I şi II, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008.  

2. Lumby, S., Jones, C. – Corporate Finance: Theory and Practice, 7th edition, Thomson High 

Holborn House, London, 2003. 

3. Stancu, I. – Finanţe, Ediţia a III-a, Editura Economică, Bucureşti, 2002.  

4. Stroe, R., Bărbuţă-Mişu, N. – Finanţarea şi gestiunea financiară a întreprinderii. Aplicaţii şi studii 

de caz, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008.  

5. Toma, M., Alexandru, F. – Finanţe şi gestiune financiară de întreprindere, Editura Economică, 

Bucureşti, 2003.  

6. Vintilă, G. – Gestiunea financiară a întreprinderii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2000. 
b) referințe suplimentare (bibliografie extinsă / opțională): 
 

 

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 întregi de la 1 la 10  

• Examen scris 

 

70 % 

10.5 Seminar 

 

 

  

• Implicarea în pregătirea și desfășurarea activităților 

de seminar. 
• Realizarea unui 

proiect  

• Examinări orale la 

tablă 

 

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 

adunarea 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 


	FIŞA DISCIPLINEI

