
 
 

 

  

FIŞA DISCIPLINEI 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea 

disciplinei 

 FINANTE  INTERNAŢIONALE    

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de 

seminar 

 

2.4 Anul de 

studiu 

II 2.5 

Semestrul  

II 2.6 Tipul de 

evaluare 

E 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 

44 din care:   3.5 

curs 

22 3.6 seminar/laborator 22 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 32 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  25 

Tutoriat  6 

Examinări 4 

3.7 Total ore studiu 

individual 

 81 

3.9 Total ore pe semestru 125 

3. 10 Numărul de credite 5 

 

 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ 

superior 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi 

1.2 Facultatea  Economie şi 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 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de 

curriculum  
 Nu este cazul. 

4.2 de 

competenţe 
 Nu este cazul. 

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

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

închise. 

 Nu va fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 

1. Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun 
acord cu studenţii.  

   



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs 
Metode de 

predare 
Observaţii 

1. Valute. Devize. Moneda internatională. prelegere 2 ore 

2. Rezerva si lichiditatea internationala. 

3. Paritatea. Valoarea paritara 

prelegere 2 ore 

4. Cursul valutar. Tipologia cursurilor valutare prelegere 2 ore 

5. Convertibilitatea – motorul schimburilor si 

interdependentelor. 

prelegere 2 ore 

6. Eurovalutele – geneza, particularitati si operatiuni uzuale prelegere 2 ore 

7. Piata valutara – participantii pe piata valutara. prelegere 2 ore 

8. Interventia statului prin masuri valutar-financiare prelegere 4 ore 

9. Balanta de plati externe. prelegere 4 ore 

10. Institutii si organizatii internationale cu impact asupra 

relatiilor  financiare internationale. 

prelegere 2 ore 

Bibliografie 

1.Bran, P., Relaţii financiare - monetare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2000 

2. Boajă  M , Relaţii financiare - monetare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2003 

3. Floricel, Constantin, Relaţii valutar-financiareinternaţionale, E.D.P., Bucuresti, 2004 

4. Kiritescu C.C., Relaţiivalutar-financiareinternaţionale, Editura Ştiintifica si Enciclopedică, 

Bucureşti, 1978 

5. Gaftoniuc, S., Finanţe internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2005  

6. Competenţele specifice acumulate  

Competenţe 

profesionale 

 Identificarea cauzalităţilor şi legităţilor care determină complexele relaţii dintre stat si 
balanta de plati externe (reflectare a implicarii managementului guvernamental in 
plan financiar – valutar); 

 Interpretarea relaţiilor ce conduc la constituirea rezervei si lichiditatii internationale 
si utilizarea lor. 

 Cunoaşterea conceptelor şi interpretarea instrumentarului de operare şi programare 
a  relatiilor financiare - internationale . 

Competenţe 

transversale 

 Adoptarea înaltelor valori culturale şi moral civice caracteristice şi cultivate în statele 
cu sisteme social-economice democrate.  

 Capacitatea de a anticipa evenimentele şi de a le ordona priorităţile pe termene 
variabile.  

 Aptitudinea de a valorifica în practică, în mod optim şi eficient, cunoştinţele teoretice 
şi aplicative dobândite în timpul studiilor. 

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

7.1 Obiectivul general 

al disciplinei  

Cunoaşterea fenomenologiei determinate de relatiile financiar - monetare 

internationale. 

7.2 Obiectivele 

specifice  

- Identificarea cauzalităţilor şi legităţilor care determină complexele relaţii 
dintre stat si balanta de plati externe (reflectare a implicarii 
managementului guvernamental in plan financiar – valutar); 

- Interpretarea relaţiilor ce conduc la constituirea rezervei si lichiditatii 
internationale si utilizarea lor; 

- Cunoaşterea conceptelor şi interpretarea instrumentarului de operare şi 
programare a  relatiilor financiar -monetare internationale; 

- Dobândirea şi folosirea curentă a limbajului de specialitate, pentru a-i 
permite studentului să comunice în scris şi verbal; 

- Interpretarea informaţiilor economice, financiare, sociale şi altele din 
presa naţională şi internaţională 



 
 

 

6. Iacob D , Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Europlus, Galati, 2010 

7. Susanu, M., Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2009 
8. Susanu, M., Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2003 

8. 2 Seminar/laborator 
Metode de predare 

    

Observaţii 

1. Utilizarea Drepturilor Speciale de Tragere. Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

financiar-monetară 

reală. 

2 ore 

2. Stabilirea cursului valutar pe baza puterii de cumparare. 2 ore 

3. Stabilirea cursului valutar pe baza puterii de cumparare. 

 

2 ore 

4. Influentele modificarii cursului valutar asupra operatiilor de 

export- import. 

Dezbateri pe baza 

simulărilor din 

problematica 

financiar- monetară 

reală. 

2 ore 

5. Influenta modificarii cursului valutar asupra comertului 

exterior. 

2 ore 

6. Posibilitati de acoperire a riscului valutar.  

 

Exerciţiu în baza 

unui 

studiu de caz 

pregătit 

de fiecare student. 

2 ore 

7. Piata creditului. 2 ore 

8. Operatii de vanzare-cumparare la vedere  

(operatii spot) cu valute 

9. Vanzarea – cumpararea de valute prin cotatia indirecta. 

2 ore 

10. Operatii de vanzare-cumparare la termen  

(operatii forward) cu valute. 

2 ore 

11. Echilibrul valutar. Balanta de plati externe a Romaniei. Exerciţiu în baza 

unui 

studiu de caz 

pregătit 

de fiecare student. 

2 ore 

12. Modalitai si acorduri de plata internationale. Organisme 

monetar - financiare internationale. 

2 ore 

Bibliografie 

1. Bran, P., Relaţii financiare - monetare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2000 

2. Floricel, Constantin, Relaţii valutar-financiare internaţionale,E.D.P., Bucuresti, 2004 

3. Kiritescu C.C., Relaţiivalutar-financiareinternaţionale, Editura Ştiintifica si Enciclopedică, 

Bucureşti, 1978  

4. Gaftoniuc, S., Finanţe internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2005  

5.  Iacob D , Relaţii valutar-financiare internaţionale,Editura Europlus,Galati, 2010 

6. Susanu, M., Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2009 
7. Susanu, M., Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2003 
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

 În vederea schiţării conţinutului şi alegerii metodelor de predare şi învăţare, titularii disciplinei 
organizează periodic întâlniri cu reprezentanţii abilitaţi din partea instituţiilor financire si bancare din  
zonă şi din regiunile limitrofe specializaţi în diferite operaţiuni cu valute, financiare-monetare. Cu 
prilejul acestor întruniri sunt implicate şi participă şi alte cadre didactice din domeniu, titulare în alte 
departamente sau chiar din alte instituţii de învăţământ superior, în scopul potenţării capacităţii 
formative şi pluridisciplinare în domeniul activităţilor de ordin financiar şi social – economic. Scopul 
programat al reuniunilor interdisciplinare de acest gen este de a stabili conexiuni permanente între 
angajatorii potenţiali şi furnizorul de cadre specializate, urmărindu-se totodată permanenta 
actualizare a programelor de învăţământ. 



 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 
10.2 Metode de 

evaluare 

10.3 

Pondere din 

nota finală 

10.4 Curs 

 Cunoaşterea sistemului conceptual 
şi a metodelor şi procedeelor  
utilizate în Relatile financiar-
monetare internationale. 

 Capacitatea de utilizare adecvată a 
conceptelor, metodelor şi 
procedeelor specifice disciplina 
Relatii financiar-monetare 
internationale. 

 Înţelegerea  importanţei studiilor de 
caz în analiza şi evaluarea 
evoluţiilor de la nivelul pieţei 
valutare; 

 Valorificarea argumentaţiei pro şi 
contra pentru fundamentarea 
comparaţiilor  privitoare la pieţele 
financiar monetare. 

Examen scris, 

accesul la examen 

fiind condiţionat de 

prezentarea la 

lucrarea scrisă la 

seminar. 

 

      70% 

  

10.5 

Seminar/laborator 

 Aprofundarea si contextualizarea 
problematicii abordate la curs şi 
seminar; 

 Capacitatea de a utiliza corect 
metodele, modelele şi procesele 
învăţate, urmare a cunoaşterii şi 
înţelegerii specificului şi 
subtilităţilor; 

 Utilizarea adecvată a 
instrumentarului tehnic şi legal din 
domeniul Relatilor financiar-
monetare internaţionale; 

 Evaluarea corectă a argumentelor 
proprii şi a celor susţinute de alţii; 

 Capacitatea de a selecta specificul 
în aplicarea conceptelor şi 
funcţionării instituţiilor financiar 
monetare internaţionale. 

 

Prezentarea la 

lucrarea scrisa  la  

seminar este o 

cerinţă de acces la 

examinarea finală. 

Conţinutul acesteia 

se stabileşte de către 

fiecare cadru didactic 

care  derulează 

activităţi de seminar 

de comun acord cu 

studenţii. 

Lucrarea se predă în 

seminarul din 

penultima 

săptămână de 

activitate didactică. 

     30% 

   

10.6 Standard minim de performanţă 

 Analiza interpretarea, precum şi realizarea unei lucrări de natură economico-financiară, 
presupunând capacitatea de conlucrare în grupuri coordonate şi de asumare a unor decizii 
corecte şi rapide în timp real. 

       

 
  

 


