FIŞA DISCIPLINEI
An universitar 2016-2017
1. Date despre program
1.1. Instituţia de învăţământ
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”
de Ştiinţe Economice
de Finanţe-Contabilitate
Contabilitate
Licenţă
CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea
Economie monetară
2.2. Cod disciplină CIG 124
disciplinei
2.3. Titularul activităţii de curs
Iuga Iulia
2.4. Titularul activităţii de seminar
Iuga Iulia
2.5. Anul de
2.7. Tipul de
2.8. Regimul
I 2.6.
II
C
studiu
Semestrul
evaluare (E/C/VP)
disciplinei (O –

O

obligatorie, Op – opţională,
F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe
din care: 3.2. curs
3.3. seminar/laborator
3
2
saptamana
3.4. Total ore din
din care: 3.5. curs
3.6. seminar/laborator
42
28
planul de învăţămînt
14x3
14x2
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 …….
3.7 Total ore studiu individual
3.8 Total ore din planul de învăţământ
3.9 Total ore pe semestru
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

1
14
14x1
ore
15
8
8
2
-

33
42 ( de la 3.4.)
75 (3.7 + 3.8)
3 (din planul de inv.)

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
C2.1 Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi

interpretare a datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C2.2 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a
datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C2.3 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a
datelor referitoare la o problemă economico-financiară
C2.4 Identificarea criteriilor de selecţie şi aplicarea variantei adecvate pentru culegerea şi
analiza datelor economico- financiare
C2.5 Efectuarea de analize economico-financiare curente pe baza datelor şi informaţiilor
culese

Competenţe
transversale

C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor
private şi publice
C4.1 Identificarea şi descrierea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare
C4.2 Explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare
C4.3 Aplicarea cunoştinţelor, metodelor, tehnicilor şi instrumentelor pentru derularea
operaţiunilor şi tranzacţiilor financiare
C4.4 Evaluarea pe baza metodelor standard a calităţii execuţiei operaţiunilor şi tranzacţiilor
financiare
C4.5 Simularea de operaţiuni şi/sau tranzacţii financiare
-

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)
Disciplina prezintă studenţilor metodele de operare specifice mediului economic şi bancar şi îşi
7.1
propune să le asigure fondul de cunoştinţe pentru crearea abilităţilor de utilizare a limbajului şi
Obiectivul
instrumentelor specifice principalelor structuri organizatorice bancare şi operaţiunilor la nivel
general al
macroeconomic - operaţiuni ce implică banii, moneda, organizarea monetară, masa
disciplinei
monetară, politica monetară şi instrumentele acesteia, precum şi abordări ale creditului în
economie.
Disciplina vizează formarea la nivelul studenţilor a capacităţii referitoare la:
7.2
- Stăpânirea şi utilizarea adecvată şi argumentată a conceptelor, teoriilor, orientărilor,
Obiectivele
tendinţelor ştiinţifice şi abordărilor practice specifice fiecărei arii tematice stabilite în
specifice
-

programa analitică a disciplinei;
Capacitatea de a identifica trăsăturile ce implică operaţiunile cu monedă;
Capacitatea de a explica mecanismele politicii monetare;
Capacitatea de a caracteriza sistemele monetare;
Capacitatea de a prezenta piaţa monetară;
Capacitatea de a sintetiza caracteristicile creditului în economie;
Capacitatea de a prezenta instrumentele de plată;
Capacitatea de a descrie particularităţile pieţei monetare;
Capacitatea de a analiza rolul Băncii Centrale;
Capacitatea de a prezenta instrumentele de politică monetară;
Capacitatea de a prezenta modul de calcul al dobânzii;
Capacitatea de a calcula indivatorii monetari.

8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. APARIŢIA BANULUI ŞI A MONEDEI
1.1. Conceptul de bani şi de monedă
1.2. Etapele evoluţiei banilor.
1.3. Moneda

Metode de predare
Prelegere, Conversaţia euristică, KWL Suporturi video

Observaţ
ii
-

2.
ACTIVITATEA
FINANCIAR-MONETARĂ
INTERNAŢIONALĂ
2.1. Structura activităţii financiar-monetare internaţionale
2.2. Evoluţia fenomenului financiar-monetar internaţional
2.3. Sisteme monetare naţionale
2.4. Sistemul monetar internaţional
2.5. Sistemul monetar european
2.6. Zone monetare optime
3. FORMAREA SEMNELOR BĂNEŞTI PE PIAŢA
MONETARĂ INTERNAŢIONALĂ
3.1. Semnele băneşti ale pieţei monetare internaţionale
3.2. Atragerea de semne băneşti naţionale pe piaţa
internaţională
3.3. Emisiunea de semne băneşti pe piaţa internaţională
3.4. Instrumente de platǎ şi titluri de credit
4. PIAŢA MONETARǍ. REGLEMENTAREA MASEI
MONETARE.
4.1. Funcţionarea pieţei monetare interbancare
4.2. Cererea şi oferta de monedă
4.3. Operaţiuni de piaţă monetară
4.4. Echilibrul monetar şi inflaţia
5.
MASA
MONETARǍ.
INDICATORII
ŞI
AGREGATELE MONETARE.
5.1. Masa monetară
5.2. Circulaţia monedei
5.3. Agregatele monetare

Prelegere, Conversaţia euristică, KWL Suporturi video

-

Prelegere, Conversaţia euristică, KWL Suporturi video

-

Prelegere, Conversaţia euristică, KWL Suporturi video

-

Prelegere, Conversaţia euristică, KWL Suporturi video

-

6. POLITICA MONETARĂ, NUCLEUL
POLITICII DE MACROSTABILIZARE
6.1. Impactul Politicii Monetare
6.2. Obiectivele politicii monetare
6.3. Instrumentele de politică monetară

Prelegere, Conversaţia euristică, KWL Suporturi video

-

Prelegere, Conversaţia euristică, KWL Suporturi video

-

6.4. Canalele de transmisie a politicii monetare
6.5. Strategii de politica monetara

7. STRUCTURA BĂNCILOR CENTRALE
7.1. Definirea băncii centrale
7.2. Activitățile unei bănci centrale
7.3. BNR şi circulaţia monetară în România
8. ROLUL CREDITELOR ŞI A BĂNCILOR
COMERCIALE ÎN APLICAREA POLITICII
MONETARE
8.1. Piata monetara si politica monetar-creditara
8.2. Funcţiile sistemului bancar. Băncile Comerciale
8.3. Dobânda nominală şi dobânda reală

8.2 Bibliografie
1. Achim M., Hada T., Iuga I., Politici actuale de finantare a afacerilor, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2011
2. Banc Panfil, Monedă şi credit, Ediţie revizuită şi adăugită, Alba Iulia, 2010
3. Brezeanu, Petre; Triandafil, Cristina, Managementul financiar bancar al riscului de faliment corporativ, Ed. Cavaliotti,
Bucureşti, 2009.
4. Badea L., Socol A., Drăgoi V., Drigă I, Managementul riscului bancar, Editura Economică, Bucureşti, 2010.
5. CERNA S., Moneda şi teoria monetară, vol. I şi II, Editura Mirton, Timişoara, 2000
6. COCRIS, Vasile; CHIRLESAN, Dan; Managementul bancar si analiza de risc in activitatea de creditare, Ed. Universitatii
"Al.I. Cuza", Iasi, 2007
7. COCRIS, Vasile; CHIRLESAN, Dan, Tehnica operatiunilor bancare, Ed. Universitatii "Al.I. Cuza", Iasi, 2006
8. DUMITRESCU ŞT., Tratat de monedă, ediţia a-II-a, Bucureşti, 1948
9. IUGA IULIA, Operaţiuni preliminare acordării creditelor bancare, Ed. Aeternitas, Alba Iulia, 2004

10. IUGA IULIA, Monedă şi credit. Îndrumar. Caiet de lucrări practice, Ed. Risoprint, Cluj Napoca, 2005
11. Manolescu Gh., Monedă şi credit, Ed. România de mâine, Bucureşti, 2001
12. Piedelievre Stephane, Instruments de credit et de paiement, 5 edition, Ed, Dalloz, 2007
13. ROSCA TEODOR, IUGA IULIA - Monedă şi credit, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2005
14. SERVIGNY, A. de Le risque de crédit, Dunod, Paris, 2001
15. Socol A., Îndrumar de tehnică bancară. Studii de caz, manual universitar, Editura Risoprint, Cluj Napoca, 2006.
16. Stoice V., Deaconu P., Bani şi credit, Ed. Economica, Bucureşti, 2003
17. Şaguna Dan, Raţiu Monica, Drept bancar, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2007
18. TURCU, Ion , Operatiuni si contracte bancare tratat de drept bancar: vol. I, II, Ed. Lumina lex, Bucuresti, 2004
19. TURLIUC, Vasile; COCRIS, Vasile; BOARIU, Angela; STOICA, Ovidiu; DORNESCU, Valeriu; CHIRLESAN, Dan,
Moneda si credit, Ed. Universitatii "Al.I. Cuza", Iasi, 2007
20. Wadsley Joan, Penn Garham, The law relating to domestic banking, Ed. Sweet&Maxwell, 2000
21. Legislaţie bancară specifică societăţilor bancare, actualizată la 01.02.2014.

Seminar-laborator

Observaţ
ii
ÎN Seminar organizatoric introductiv – Metode de predare

1. BANII, MONEDA ŞI ROLUL LOR
ECONOMIE
specificarea obiectivelor seminarului şi a
-Scurta istorie a monedei in Romania. Istoria leului de la modului de lucru.
taler la leu.
Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea
principalelor idei prezentate la curs
2. ACTIVITATEA
FINANCIAR-MONETARĂ Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea INTERNAŢIONALĂ
principalelor idei prezentate la curs.
Studii de caz. Analize
3. INSTRUMENTE DE PLATǍ ŞI TITLURI DE
Dezbaterea, clarificarea şi aprofundarea CREDIT
principalelor idei prezentate la curs.
Aplicatii practice
Studii de caz. Analize
4. PIAŢA MONETARǍ

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

5. MASA MONETARǍ. CIRCULAŢIA
MONETARǍ. AGREGATELE MONETARE

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

6. POLITICA MONETARĂ. INSTRUMENTELE SI
MECANISMUL DE TRANSMISIE A POLITICII
MONETARE.
-Strategia de politica monetara si politica de curs de
schimb a BNR. Stabilitatea financiara prin
reglementare, supraveghere prudentiala si
monitorizare a sistemelor de plati
7. BANCA CENTRALǍ
Banca Nationala a Romaniei. Obiectivul fundamental.
Atributii principale. Bancile comerciale pe piata bancara
romaneasca. Circulaţia monetară în România
8. ROLUL CREDITELOR ŞI A BĂNCILOR
COMERCIALE ÎN APLICAREA POLITICII
MONETARE
Aplicatii practice

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

Bibliografie
1.

- identică cu cea menţionată pentru orele de curs

2. - orice altă sursă bibliografică care răspunde tematicii de seminar

8. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului
Disciplina Economie Monetară transmite studenţilor informaţii teoretice şi aplicaţii practice referitoare la:
Piaţa financiar-monetară, masa monetară, politica monetară, semnele băneşti, sistemele fianciar-bancare,
aspecte care răspund cerinţelor comunităţii economice şi angajatorilor reprezentativi din domeniu. Pentru
studenţii care continuă studiile la un program de master în domeniul financiar-bancar, disciplina poate
constitui un punct de plecare pentru aprofundarea domeniului şi elaborarea unor lucrări cu un nivel
ştiinţific ridicat.
9. Evaluare
Tip activitate
10.4 Curs

10.5 Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de evaluare

Rezolvarea corectă şi
completă a cerinţelor
subiectelor de examen
- Corectitudinea şi
completitudinea
întocmirii lucrărilor
practice
- Conţinutul ştiinţific al
referatelor
- Implicarea în abordarea
tematicii seminariilor

Examen scris

10.3 Pondere din nota
finală
70%

-

-

Verificare pe parcurs
Efectuarea unor lucrări
practice/Intocmire
referate

30%

Prezentarea la examen a studenţilor este condiţionată de:
1.
prezenţa la seminar în proporţie de minim 80%
2.
prezenţa la curs în proporţie de minim 80%
Studenţii absenţi de la seminarii au posibilitatea recuperării seminariilor prin susţinerea unui proiect (pe
tematica cursului și a seminarului) şi a portofoliului de lucrări practice, la o dată anterioară examenului.
Tematica proiectului va fi dată de către profesor.
Studenţii absenţi de la cursuri vor fi penalizaţi cu 1 punct din nota finală dacă nu au prezenţe de minim
80%.
10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5
C2 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme economicofinanciare
C4 Execuţia de operaţiuni şi tranzacţii financiare specifice entităţilor/organizaţiilor private şi publice

Data completării

Semnătura titularului de curs

Semnătura titularului de seminar

24.02.2017

Conf. univ. dr. Iuga Iulia

Drd. Mortură Laura-Alexandra

Data avizării în departament
24.02.2017

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

