FIŞA DISCIPLINEI
2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţămînt
1.2. Facultatea
1.3. Departamentul
1.4. Domeniul de studii
1.5. Ciclul de studii
1.6. Programul de studii

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
de Ştiinţe Economice
de Finanțe Contabilitate
Finanţe
Licenţă
Finanţe şi bănci

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Relaţii financiar-monetare
2.2. Cod
FB 324
disciplinei
internaţionale RFMI
disciplină
2.3. Titularul activităţii de curs
Prof. univ. dr. Socol Adela
2.4. Titularul activităţii de seminar
Prof. univ. dr. Socol Adela
III 2.6.
II
E
2.5. Anul de
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
disciplinei (O –
studiu
Semestrul
evaluare
obligatorie, Op –
(E/C/VP)
opţională, F –
facultativă)
3. Timpul total estimat
4
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
saptamana
3.4. Total ore din
56
din care: 3.5. curs
28
3.6. seminar/laborator
planul de
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi
pe teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
44
3.7 Total ore studiu individual
56
3.8 Total ore din planul de învăţământ
100
3.9 Total ore pe semestru
4
3.10 Numărul de credite
4. Precondiţii (acolo unde 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 desfăşurarea a
seminarului/laboratorului

2
28

ore
15
15
12
2
-

Sala dotată cu videoproiector/tablă.
Sala dotată cu videoproiector/tablă.

6. Competenţe specifice acumulate
Competenţe C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme
profesionale economico-financiare
C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor
private şi publice
Competenţe transversale

O

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1
Disciplina îşi propune formarea la nivelul studenţilor a abilităţilor şi deprinderilor de
Obiectivul
a utiliza în practica relaţiilor de tip monetar şi financiar internaţional cunoştinţele
general al
teoretice acumulate. Disciplina prezintă studenţilor fenomenele financiare şi
disciplinei
monetare internaţionale şi îşi propune să le asigure fondul de cunoştinţe pentru
crearea abilităţilor de utilizare a limbajului şi instrumentelor specifice relaţiilor
internaţionale de tip financiar şi monetar.
7.2
Prin prezentarea conţinutului şi rolului relaţiilor financiare şi monetare
Obiectivele
internaţionale, studenţii beneficiază de formarea unei imagini de ansamblu asupra
specifice
internaţionalizării economiei. În urma studierii acestei discipline, studenţii pot
discerne asupra situaţiei ţării noastre în ceea ce priveşte obiectivele sale de politică
monetară, formare a cursului de schimb valutar, participării la Uniunea Economică
şi Monetară, perspectivele adoptării euro ca monedă naţională, impactul politicii
valutare asupra balanţei de plăţi externe, convertibilitatea monedei naţionale,
liberalizarea fluxurilor de capital. Prin prezentarea modalităţilor şi a instrumentelor
de plată utilizate în schimburile economice internaţionale, studenţii au posibilitatea
cunoaşterii reglementărilor specifice internaţionale şi a utilizării acreditivului,
incasso-ului documentar, a instrumentelor de plată clasice (cec, cambie, bilet la
ordin, ordin de plată) şi electronice (card, instrumente de plată cu acces de la
distanţă). Disciplina vizează formarea la nivelul studenţilor a capacităţii de:
- a descrie sinoptic sfera relaţiilor financiar-monetare internaţionale;
- a prezenta evoluţia şi tendinţele fenomenelor financiar-monetare
internaţionale;
- a caracteriza etapele înfăptuirii Uniunii Economice şi Monetare, provovările
şi riscurile UEM;
- a identifica şi descrie procedurile de adoptare a monedei euro la nivelul
unui stat naţional şi consecinţele adoptării;
- a analiza în plan monetar situaţia actuală a României şi situaţia criteriilor de
convergenţă nominală şi reală;
- a descrie regimul valutar al României, comparativ cu alte state ale lumii;
- a analiza impactul politicii valutare asupra balanţei de plăţi externe;
- a caracteriza modalităţile de utilizare a instrumentelor şi tehnicilor de plată
internaţionale.
8. Conţinuturi
8.1 Curs

Metode de
predare
Prelegere,
Conversaţia
1. Conţinutul şi rolul relaţiilor financiare şi monetare euristică, KWL internaţionale
Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
2. Evoluţia şi tendinţele fenomenelor financiar-monetare euristică, KWL internaţionale
Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL 3. Provocări şi oportunităţi privind gestiunea crizelor financiare
Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
4. Reforma mecanismelor de protecţie a sistemelor financiar- euristică, KWL monetare
Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
5. Aspecte internaționale ale stabilității financiare
euristică, KWL -

Observaţii
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL 6. Integrarea monetară europeană
Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL 7. Perspectiva adoptării euro în România
Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL 8. Caracteristicile regimului valutar în România
Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL 9. Balanţa de plăţi externe
Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL 10. Convertibilitatea leului
Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL 11. Liberalizarea fluxurilor de capital în România
Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
12. Modalităţi de plată utilizate în schimburile economice euristică, KWL internaţionale
Suporturi video
Prelegere,
13. Zona unică de plăți în euro SEPA. Sistemul trans-european Conversaţia
de transfer de fonduri cu decontare pe bază brută în timp real – euristică, KWL TARGET2
Suporturi video

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Prelegere,
2 ore
Conversaţia
14. Instrumente de plată utilizate în afacerile economice euristică, KWL internaţionale
Suporturi video
8.2 Bibliografie
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2. Aniței N.C., Instituții financiare internaționale, Editura Lumen, Iași, 2011.
3. Belohvalek A., Protecția investițiilor străine directe în Uniunea Europeană, Editura C.H.
Beck, București, 2011.
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București, ASE, 2008.
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25. Socol A.G., Macroeconomia integrării monetare europene: cazul României, Editura
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Editura Publica, 2010.
28. Voinea G., Roman A., Chirleșan D., 10 ani de la lansarea euro: prefacerile și viitorul
monedei în contextul crizei mondiale, Editura Univ. Al.I. Cuza Iași, 2010.
29. *, Ce aduce nou Tratatul de la Lisabona?, Editura Presa Universitară Clujeană, 2010.
Seminar-laborator
Metode de
Observaţii
predare
1.1 Internaţionalizarea economiei – trăsătură definitorie a lumii Seminar
2 ore
contemporane
organizatoric
1.2 Privire generală asupra activităţii financiar-monetare introductiv
–
internaţionale
specificarea
obiectivelor
seminarului şi a
modului
de
lucru.
Dezbaterea,
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs
2.1 Primele mari fluxuri financiare şi monetare internaţionale şi
lunga „domnie” a etalonului-aur
2.2 1920-1940: Perioada marilor încercări în plan financiarmonetar
2.3 Bretton Woods – noua ordine monetară care instituie
hegemonia dolarului
2.4 Sistemul Monetar Internaţional (SMI)
2.5 Sistemul Monetar European (SME) – principii şi funcţionare
3.1 Crizele financiare - mecanisme de acţiune şi identificare.

Dezbaterea,
2 ore
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de
caz. Analize
Dezbaterea,

2 ore

Delimitări sinoptice
3.2 Implicaţii ale crizelor financiare

4.1 Instrumente şi mecanisme europene de stabilitate financiară
– domenii de reglementare, fondurile de rezoluţie

5.1 Stabilitatea financiară internaţională – concept, importanţă,
obiective, mijloace de realizare

6.1 Etape ale înfăptuirii Uniunii Economice şi Monetare
6.2 Oportunităţi şi riscuri ale participării la UEM

7.1 Criteriile de convergenţă pentru adoptarea euro
7.2 Convergenţa nominală
7.3 Exchange Rate Mechanism ERM I şi ERM II
7.4 Convergenţa reală
7.5 Stadiul îndeplinirii criteriilor de convergenţă în România
7.6 Progrese realizate pe calea integrării europene
7.7 Stadiul îndeplinirii criteriilor de convergenţă nominală
7.8 Stadiul îndeplinirii criteriilor de convergenţă reală
7.9 Perspectivele adoptării euro
7.10 Priorităţi ale politicii monetare
8.1 Sistemul de determinare a cursului de schimb
8.2 Evoluţia regimului valutar şi politica cursului de schimb

9.1 Declanşarea dezechilibrului extern
9.2 Agravarea dezechilibrului extern
9.3 Ameliorarea dezechilibrului extern
9.4 Adâncirea deficitului contului curent
9.5 Creşterea datoriei externe
10.1 Noţiunea de convertibilitate
10.2 Forme de convertibilitate
10.3 Condiţii necesare pentru adoptarea convertibilităţii
10.4 Avantajele şi dezavantajele monedei convertibile
10.5 Adoptarea convertibilităţii interne de cont curent
10.6 Declararea convertibilităţii externe de cont curent

clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de
caz. Analize
Dezbaterea,
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de
caz. Analize
Dezbaterea,
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de
caz. Analize
Dezbaterea,
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de
caz. Analize
Dezbaterea,
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de
caz. Analize

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

Dezbaterea,
2 ore
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de
caz. Analize
Dezbaterea,
2 ore
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de
caz. Analize
Dezbaterea,
2 ore
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de

11.1 Necesitatea liberalizării fluxurilor de capital
11.2 Precondiţiile liberalizării contului de capital
11.3 Avantajele şi riscurile liberalizării fluxurilor de capital
11.4 Liberalizarea contului curent în România
11.5 Calendarul liberalizării contului de capital în România
11.6 Motivaţia liberalizării graduale a fluxurilor de capital
12.1 Tipologie şi caracterizare generală metode de plată
internaţionale
12.2 Acreditivul documentar
12.3 Incasso-ul documentar
12.4 Scrisoarea de garanţie bancară
12.5 Mecanismul plăţilor prin clearing
13.1 Zona unică de plăți în euro SEPA
13.2 Sistemul trans-european de transfer de fonduri cu
decontare pe bază brută în timp real – TARGET2

14.1 Instrumente de plată pe suport hârtie: ordine de transfer
debit (cecul, cambia şi biletul la ordin) şi ordine de transfer credit
(ordinul de plată)
14.2 Reglementări internaţionale privind cecul, cambia şi biletul
la ordin
14.3 Rolul cambiei şi a biletului la ordin în garantarea plăţilor
internaţionale
14.4 Instrumente de plată pe suport non-hârtie: cardul şi
instrumente de plată cu acces de la distanţă (home-banking, ebanking, Internet-banking şi mobile-banking)
Bibliografie
Idem bibliografie curs

caz. Analize
Dezbaterea,
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de
caz. Analize
Dezbaterea,
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de
caz. Analize
Dezbaterea,
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de
caz. Analize
Dezbaterea,
clarificarea
şi
aprofundarea
principalelor idei
prezentate
la
curs. Studii de
caz. Analize

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Disciplinei Relaţii financiar-monetare internaţionale i se pot recunoaşte valenţele gnoseologice
şi metodologice, rezultate din difuzarea de informaţii cu caracter teoretic, ce pot contribui la
resemnificarea rolului relaţiilor financiar-monetare internaţionale, în contextul demersurilor de
cunoaştere ştiinţifică şi cercetare a realităţii economice. Caracterul pragmatic al disciplinei,
rezultat din operaţionalizarea principalelor fenomene financiar-monetare internaţionale, este în
acord cu cerinţele comunităţii economico-financiare contemporane.
10. Evaluare
Tip activitate

10.1 Criterii de
evaluare
Evaluare finală
Verificare pe parcurs

10.2 Metode de
evaluare
10.4 Curs
Examen scris
10.5 Seminar/laborator
Referate
Portofoliu de lucrări
practice
10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei minime 5

10.3 Pondere din nota
finală
80%
20%

-

Studenţii au obligaţia de a frecventa activităţile de seminar în proporţie de minim 80%. Prezentarea
la examen este condiţionată de această activitate. Modalitatea de recuperare a orelor de seminar
pentru studenţii absenţi, se va face prin susţinerea referatelor şi a portofoliului de lucrări practice,
în cursul semestrului sau în sesiune, la o dată anterioară examenului:
Seminar
Referate / portofoliu de lucrări practice
1
Studiaţi dacă crizele financiare sunt un efect sau un atribut intrinsec al globalizării.
Analizaţi cauze ale ambiguităţii conceptuale din jurul globalizării; dimensiunile
globalizării; aspectele globalizării; reacţii la globalizare între susţinere şi contestare;
conceptul „societatea de risc globală”.
2
Prezentaţi etapele dezvoltării dezvoltării fluxurilor monetare internaţionale, de la
etalonul aur clasic până în prezent.
3
Prezentaţi principalele crize financiare identificate pe plan mondial în ultimul secol.
Studiaţi comparativ criza economică actuală cu Marea Criză 1929-1933.
Identificaţi cauzele crizei financiare contemporane.
Descrieţi activele toxice şi mecanismul formării lor, în contextul crizei financiare
contemporane.
4
Analizaţi principalele direcţii de urmat pentru reformarea sistemului financiar European.
5
Prezentați reperele generale ale stabilității financiare în Uniunea Europeană în anul
2017.
6
Care sunt fazele de creare a Uniunii Economice şi Monetare?
7
Expuneţi stadiul îndeplinirii criteriilor de convergenţă de către România, în perspectiva
adoptării euro.
Analizaţi comparativ costurile adoptării euro versus beneficii.
8
Studiaţi comparativ modalităţile actuale de determinare a cursului de schimb al leului cu
procedurile aferente perioadei 1990-2004.
9
Analizaţi Balanţa de plăţi a României aferentă lunii decembrie 2016.
10
Analizaţi principalele tipuri de regimuri valutare existente în lume.
11
Descrieţi etapele liberalizării contului de capital în România.
12
Realizaţi un portofoliu format din documente suport ale acreditivului documentar.
13
Prezentați modul de funcționare ale sistemelor de plăți internaționale SEPA și
TARGET2.
14
Realizaţi un portofoliu format din instrumente de plată specifice plăţilor internaţionale.
Data completării
08.02.2017

Data avizării în departament
24.02.2017

Semnătura titularului de curs
Prof. univ. dr. Socol Adela

Semnătura titularului de seminar
Asist. univ. dr. Cioca Ionela

Semnătura director de departament
Prof. univ. dr. Cenar Iuliana

