
 
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei ECONOMIE MONETARA     

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul  

I 2.6 Tipul de 

evaluare 

V 2.7 Regimul disciplinei OP 

 

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 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 15 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  13 

Tutoriat  2 

Examinări 6 

Alte activităţi...................................  

3.7 Total ore studiu 

individual 

   44 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3. 10 Numărul de credite 4 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati 

1.2 Facultatea  Economie si Administrarea Afacerilor 

1.3 Departamentul Administrarea Afacerilor 

1.4 Domeniul de studii  Contabilitate 

1.5 Ciclul de studii Licenta 

1.6 Programul de studii/Calificarea Contabilitate si informatica de gestiune 

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  
 Sală cu tabla, video-proiector/smartboard 

 Studenţii se vor prezenta la prelegeri şi seminarii cu telefoanele mobile 
închise 

  



 
 

 

 

 

 

8. Conţinuturi 

 Monedă și rolul său în economie  

 Conceptul de monedă și funcțiile ei.  Evoluția monedei și 

clasificarea semnelor monetare.  Puterea de cumpărare a 

monedei  
 

Prelegere, 

interactiv 
2 ore 

Masa monetara 

Structura masei monetare. Agregatele monetare - indicatori 

ai politicii monetare. Contrapartidele masei monetare. 

Cererea si oferta de monedă. Echilibrul monetar. Viteza de 

rotație (circulație) a monedei Lichiditatea  
 

Prelegere, 

interactiv 

4ore 

 

Organizarea monetară-sisteme monetare naționale  

Sistemul monetar-definiție, conținut, rol.  Clasificarea sistemelor monetare. 

Prelegere, 

interactiv 

6 ore 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

Sală cu tabla, video-proiector/smartboard 

Termenul predarii lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu 

studenţii.  

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor și instrumentelor de natură 

financiară în entitățile/organizațiile private și publice; 

C2. Culegerea, analiza și interpretarea de date și informații referitoare la probleme 

economico-financiare; 

C3. Realizarea de lucrări de natură economico-financiară la nivelul entităţilor/organizat iilor 

private și publice; 

Competenţe 

transversale 

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

de muncă riguroasă, eficientă și responsabilă - 0,5 credite 

CT2 Identificarea rolurilor și responsabilităților într-o echipă plurispecializată și aplicarea de 

tehnici de relaționare și muncă eficientă în cadrul echipei - 0,5 credite 

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

7.1 Obiectivul general al 

disciplinei  

Înțelegerea și folosirea corectă a noțiunilor și expresiilor specifice 
acestei discipline.  
Transmiterea către studenți a cunoștințelor specifice în legătură cu 
istoricul monedei, masei monetare, Sistemului Monetar Național, 
Sistemului Monetar Internațional și European, piața monetară și 
politica monetară.  
 

7.2 Obiectivele specifice  - determinarea instrumentelor financiare de credit adecvate anumitor activități 
economice;  

- aplicarea metodelor și instrumentelor financiar-bancare în practica 
economică;  

- actualizarea permanentă a tehnicilor financiare în raport cu schimbările 
mediului economic exterm;  

- modalități de estrimare a riscurilor întâlnite în derularea tranzacțiilor bancare  
- capacitatea de a derula un proces complet de operațiuni bancare cu clienți 

bancari și non-bancari;  
- formarea competenței de evaluare a principalelor dificultăți ce pot fi 

determinate de mediul financiar-bancar;  
 



 
 

 

Reglementarea emisiunii de monedă. Convertibilitatea monetară si cursul 

de schimb. Evoluția Sistemului monetar național al României  

 Sistemul monetar internațional  

 Sistemul monetar internațional de la Bretton Woods.  

Sistemul monetar internațional actual. Instituțiile Sistemului 

monetar internațional  
  

Sistemul monetar european  

Crearea si funcționarea Sistemului Monetar European. 

Integrarea monetară europeană. Moneda EURO. Instituțiile 

Sistemului Monetar European  
 

Prelegere, 

interactiv 

4 ore 

Piata monetară  

Caracterizarea pieței monetare. Funcționarea pieței 

monetare .Instrumentele pieței monetare  
 

Prelegere, 

interactiv 

 

6 ore 

 

 

 Politica monetară  

Conceptul de politică monetară. Obiectivele politicii 

monetare  

Instrumentele politiii monetare  
 

Prelegere, 

interactiv 

6 ore 

Bibliografie 

Gheorghe Manolescu – Politica monetară în perspectiva globalizării, Ed. Universitară, 

București, 2009;  

Manolescu Gh. – Politica monetară, piața financiară și sistemul bancar, Ed. Fundației 

România de Mâine, Bucuresti, 2010;  

Iuliana Predescu, Activitatea bancara intre performanta si risc, Ed. Expert, 2005; 

Jesus Huerta De Soto, Moneda, creditul bancar si ciclurile economice, Ed. Universitatii „Al.Cuza Iasi”, 

2010; 

Ioan Viorica, Moneda, credit, banci, Ed. Europlus, Galati, 2010; 

Turliuc, Vasile; Cocris, Vasile. Monedă şi credit. Ed.Universitatii „Al.Cuza Iasi” 2010;                    

Nicolae Dardac; Teodora Barbu. Moneda Banci si Politici Monetare, Ed. D.P., 2005; 

Virgil Andronache, Banca si operatiunile comerciale-Spete si solutii practice in raporturile dintre banca si 

client, ED. Universitara Bucuresti 2006;                                                                                                                           

Aurel Ioan Giurgiu, Pavel vasile Ungurean, Florin Sebastian Duma, Mic LEXICON financiar-Bancar si 

bursier, Ed. Didactica si Pedagogica 2009;                                                                                                    

Legislatie bancara in vigoare: OU.99/2006; LG.227/2007; OU.50/2010 

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii 

1. Aplicații practice privind puterea de cumpărare a 
monedei; 

 

 

interactiv, dezbateri 

Studiu de caz aplicatii 

 

              2 ore 

2. Aplicații practice privind evoluția puterii de cumpărare 
în funcție de anumiți factori într-o perioadă de timp 
analizată 

              2 ore 

3. Aplicatii practice privind masa monetara 6 ore 

4. Aplicatii practice privind agregatele monetare 6 ore 

5. Aplicatii practice privind viteza de rotatie 4 ore 

6.  Aplicatii practice privind a cursului de schimb 4 ore 

7. Aplicatii practice privind punctele aurului 4 ore 

Bibliografie 

Elena Bojesteanu ––Monedă și bănci culegere de aplicații, Ed. Didactică și Pedagogică 
București, 2010;  
Gheorghe Manolescu – Politica monetară în perspectiva globalizării, Ed. Universitară, București, 2009;  



 
 

 

Manolescu Gh. – Politica monetară, piața financiară și sistemul bancar, Ed. Fundației România de Mâine, 

Bucuresti, 2010; 

Turliuc, Vasile; Cocris, Vasile. Monedă şi credit. Ed. Universitatii „Al.Cuza Iasi”, 2010;                    

Nicolae Dardac; Teodora Barbu. Moneda Banci si Politici Monetare, Ed. D.P., 2005; 

Virgil Andronache, Banca si operatiunile comerciale - Spete si solutii practice in raporturile dintre banca si 

client, ED. Universitara, Bucuresti, 2006;                                                                                                                           

Legislatie bancara in vigoare: OU.99/2006; LG.227/2007; OU.50/2010 

 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 Pondere 

din nota 

finală 

10.4 Curs 

Capacitatea de a identifica, evalua, gestiona 

şi prelucra informaţiile financiar-bancare 

Evaluare scrisă 

 

60% 

Capacitatea de a executa operaţiuni specifice 

instituţiilor de credit 

Gradul de asimilare a limbajului de 

specialitate 

Redarea teoriei la examenul scris. 

10.5 

Seminar/laborator 

Prezenta si participarea activă la seminarii; 

Oferirea de soluţii la studiile de caz; 

Rezolvarea aplicaţiilor la testele periodice 

Lucrari pe parcursul 

semestrului 

Observaţie 

sistemică, 

investigaţia 

20% 

Elaborarea unui proiect/referat  Evaluare orală 20% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Să fie capabil să proiecteze o structură organizatorică, un sistem informaţional şi un sistem 
decizional în cadrul unei entităţi/organizaţii private si publice, să aplice metodele de adoptare a 
deciziilor. 

 Obtinerea notei minime 5 la lucrarile aplicative si la examinarea finala 

 

   

  

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

- organizarea întâlnirilor periodice cu reprezentanţii abilitaţi din partea instituţiilor de credit şi din domeniile 
limitrofe specializaţi în diferite operaţiuni din domeniul financiar si bancar;  

- implicarea şi participarea şi a cadrelor didactice din alte departamente/alte instituţii de învăţământ 
superior;  

- potenţarea capacităţii formative şi pluridisciplinare în domeniul activităţilor de ordin 
financiar,bancar,social,  economic;  

- stabilirea unor conexiuni permanente între angajatorii potenţiali şi furnizorul de cadre specializate; 

 

 


