
 
 

 

FIŞA DISCIPLINEI 
 

 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei TEHNICA PLATILOR SI FINANŢARILOR TRANZACTIILOR  INTERNAŢIONALE 

2.2 Titularul activităţilor de curs  

2.3 Titularul activităţilor de seminar  

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul  II 2.6 Tipul de evaluare V 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 

Distribuţia fondului de timp  ore 

Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notițe 20 

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 20 

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri  10 

Tutoriat  5 

Examinări 5 

Alte activităţi................................... 4 

3.7 Total ore studiu individual 64 

3.9 Total ore pe semestru 100 

3. 10 Numărul de credite 4 
 

 

 

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 Economie 

1.4 Domeniul de studii  Economie şi Afaceri Internaţionale 

1.5 Ciclul de studii Licenţă 

1.6 Programul de studii/Calificarea Afaceri Internaţionale 

4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum   Relaţii financiar monetare internaţionale, Economie internaţională 

4.2 de competenţe   

5. Condiţii (acolo unde este cazul)  

5.1. de desfăşurare a 

cursului  

 Studenţii se vor prezenta la prelegeri, seminarii cu telefoanele mobile închise. Nu va 
fi acceptată întârzierea studenţilor la curs şi seminar. 

5.2. de desfășurare a 

seminarului/laboratorului 
 Termenul predării lucrării de seminar este stabilit de titular de comun acord cu 

studenţii. Nu se acceptă cererile de amânare decât pe motive obiectiv întemeiate.  

6. Competenţele specifice acumulate  

C
o

m
p

e
te

n
ţe

 

p
ro

fe
s
io

n
a
le

 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor si instrumentelor de finanţare  în domeniul afacerilor 

internaţionale 

Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la finanţarea afacerilor internaţionale 

Identificarea şi definirea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a datelor 

referitoare la tehnicile de finanţare a afacerilor internaţionale 

Realizarea de lucrări de natură economică legate de finanţarea afacerilor internaţionale 



 
 

 

 

 

8. Conţinuturi 

8. 1 Curs Metode de predare Obs. 

1. Sistemul Financiar Internaţional  
1.1. Evoluţia Sistemului Financiar Internaţional  
1.2. Globalizarea pieţelor financiare internaţionale  
1.3. Contagiunea crizelor financiare la nivel internaţional . 

1.4. Riscurile finanţării internaţionale 

Prelegere  

2.Intermedierea pe pieţele financiare internaţionale  
2.1. Avantajele intermedierii financiare pe pieţele internaţionale  
2.2. Tipologia instituţiilor financiare  

Prelegere  

3. Piaţa internaţională a creditului Prelegere 
 

4. Arhitectura pieţei valutare internaţionale Prelegere 

5. Balanţa de plăţi externe Prelegere  

6. Tehnici de plată internaţionale  
6.1. Plata fără instrumente de plată  
6.2. Plata prin instrumente (mijloace) de plată  
6.3. Modalităţile internaţionale de plată  

Prelegere  

7. Emisiunea de obligaţiuni şi acţiuni pe pieţele internaţionale  
7.1. Principalele tipuri de obligaţiuni tranzacţionate pe pieţele financiare 
internaţionale  
7.2. Etapele emisiunii de obligaţiuni pe pieţele financiare internaţionale prin ofertă 
publică  
7.3. Costul emisiunii de obligaţiuni pe pieţele internaţionale  
7.4. Emisiunea de acţiuni pe pieţele internaţionale prin ofertă publică  

Prelegere  
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  Aplicarea principiilor, normelor şi valorii eticii profesionale în cadrul propriei strategii de munca, 
eficientă şi responsabilă,   

 Identificarea rolurilor si responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată si aplicarea de tehnici de 
relaţionare si muncă ficientă în cadrul echipei   

 Identificarea oportunităţilor de formare continuă si valorificarea eficientă a resurselor si tehnicilor de 
învăţare pentru  propria dezvoltare. 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei  

Această disciplină contribuie la aprofundarea teoretică şi practică a 

principalelor concepte cu care se operează pe piaţa financiară internaţională, a 

modului în care funcţionează fiecare componentă a acesteia, precum şi 

detalierea mecanismelor şi a instrumentelor specifice prin care sunt mobilizate 

resursele financiare, din perspectiva unei ţări în dezvoltare, deficitară în 

resurse. Disciplina se adresează în principal studenţilor din profilul economic 

dar şi specialiştilor din alte domenii angajaţi în finanţarea unor proiecte de mică 

sau mare anvergură. 

7.2 Obiectivele specifice  

Însuşirea de către studenţi a problemelor teoretice şi practice legate de 

finanţarea afacerilor internaţionale. 

Însusirea de către studenţi a problematicii practice a  tehnicilor de plata 

internaţionale. 

Inţelegerea modului de încheiere şi derulare contractului de leasing 

internaţional. 

Inţelegerea procedeului de emisiune de obligaţiuni şi acţiuni pe pieţele 

internaţionale, ca modalitate de finanţare. 



 
 

 

7.5. Emisiunea de acţiuni pe pieţele internaţionale prin certificate de depozitare 
asupra acţiunilor  
7.6. Securitizarea pe pieţele financiare internaţionale  

8.Forme speciale de leasing Prelegere  

Bibliografie 

Adrian Buckley, "Multinational Finance", third ed., Prentice Hall, New York, 1996;  
Shapiro A.C., "Multinational Financial Management", 4 th. ed., Allyn & Bacon, 1992;  
Levi M.D. "International Finance", 2 ed., McGraw-Hill, New York, 1990;  
Levy H. and Sarnat M., "Capital Investment ad financial decision", 4 ed. Prentice Hall, 1990;  
Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, "Principles of Corporate Finance", Irwin - McGraw - Hill Publishing House, 1996;  
Madura J. C., "International Financial Management", West Publishing Co., St. Paul, 1995  
John D. Finnerty, “Project Finance. Asset-Based Financial Engineering”, John Wiley and Sons, 1996;  
Lilian Chew, “Managing Derivative Risk”, John Wiley and Sons, 1996;  
Aswath Damodaran, “Investment Valuation. Tools, And Techniques For Valuating Any Asset”, John Wiley and Sons, 1996;  
Paul Bran, “Relaţii financiare şi monetare internaţionale”, Editura Economică, Bucureşti, 1999;  
Stancu I., “Finanţe – Teoria pieţelor financiare”, Editura Economică, Bucureşti, 1997;  
Simona Gaftoniuc, "Finanţe internaţionale", Ed. Economică, Bucureşti, Bucureşti 2000;  
Popa Ioan, “Tranzacţii internaţionale”, Ed. Economică, Bucureşti, 2000  
Paun Cristian, Paun Laura, “Riscul de ţară”, Editura Economică, Bucureşti, 1999;  
Paun Cristian, "Finanţare Internaţională" - suport de curs, Editura ASE, 2005; 
Paun Cristian, "Aspecte financiare şi monetare ale relaţiilor economice internaţionale", Editura Luceafărul, Bucureşti, 2003. 
Miron Dumitru, Paun Cristian, “Aspecte finaciar monetare ale relaţiilor economice internaţionale”, Editura ASE, 2000;  

8. 2 Seminar/laborator Metode de predare Obs. 

Globalizarea pieţelor financiare internaţionale 

Intermedierea pe pieţele financiare internaţionale 

Riscurile finanţării internaţionale 

Piaţa internaţională a creditului 

Arhitectura pieţei valutare internaţionale 

Balanţa de plăţi externe 

Tehnici de plată internaţionale 

Emisiunea de obligaţiuni şi acţiuni pe pieţele internaţionale 

Forme speciale de leasing 

Dezbatere 

Dezbatere 

Dezbatere 

Dezbatere 

Dezbatere 

Dezbatere 

Dezbatere 

Dezbatere 

Dezbatere 

 

Bibliografie 
Simona Gaftoniuc, "Finanţe internaţionale", Ed. Economică, Bucureşti, Bucureşti 2000;  
Popa Ioan, “Tranzacţii internaţionale”, Ed. Economică, Bucureşti, 2000  
Paun Cristian, Paun Laura, “Riscul de ţară”, Editura Economică, Bucureşti, 1999;  
Paun Cristian, "Finanţare Internaţională" - suport de curs, Editura ASE, 2005; 
Paun Cristian, "Aspecte financiare şi monetare ale relaţiilor economice internaţionale", Editura Luceafărul, Bucureşti, 2003. 
Miron Dumitru, Paun Cristian, “Aspecte finaciar monetare ale relaţiilor economice internaţionale”, Editura ASE, 2000;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 

Organizarea de întâlniri şi dezbateri ale studenţilor cu practicieni din domeniul schimburilor economice internaţionale, 

documentare în firme care prestează servicii internaţionale, practică în unităţi de profil, întocmirea unor studii de caz. 



 
 

 

10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere 

din nota finală 

10.4 Curs 

Cunoaşterea noţiunilor legate 

de finanţarea afacerilor 

internaţionale 

Examen scris 60% 
Identificarea modului de 

derulare a unui contract de 

leasing internaţional 

Identificarea metodelor şi 

tehnicilor de finanţare a 

afacerilor internaţionale 

10.5 

Seminar/laborator 

Realizarea unui portofoliu de 

lucrări practice 

Prezentarea unui portofoliu de lucrări 

elaborate pe parcursul semestrului 

este o cerinţă de acces la examinarea 

finală. 

40% 

10.6 Standard minim de performanţă 

 Cunoaşterea noţiunilor teoretice fundamentale ale disciplinei dublată de o activitate la seminar. 

 

 

 

 

 

 


