FIȘA DISCIPLINEI
Anul universitar 2020-2021
Anul de studiu III / Semestrul II
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/calificarea*

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
de Știinţe Economice
de Finanţe Contabilitate
Finanţe
Licenţă
Finanţe și bănci
241224 Economist bancă
241206 Inspector asigurări
241208 Consultant bugetar

2. Date despre disciplină
2.1. Denumirea disciplinei

Relaţii financiar-monetare 2.2. Cod disciplină FB 327.1
internaţionale RFMI
2.3. Titularul activităţii de curs
Prof. univ. dr. Socol Adela
2.4. Titularul activităţii de seminar
Prof. univ. dr. Socol Adela
2.5. Anul de studiu III 2.6. Semestrul II 2.7. Tipul de
E 2.8. Regimul disciplinei
evaluare (E/C/VP)
(O – obligatorie, Op –

Op

opţională, F – facultativă)

3. Timpul total estimat
3.1. Numar ore pe saptamana 4 din care: 3.2. curs
2
3.3. seminar/laborator
3.4. Total ore din planul de
56 din care: 3.5. curs
28 3.6. seminar/laborator
învăţămînt
Distribuţia fondului de timp
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie și notiţe
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate și pe
teren
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii și eseuri
Tutoriat
Examinări
Alte activităţi …….
3.7 Total ore studiu individual
19
3.9 Total ore pe semestru
75
3.10 Numărul de credite
3
4. Precondiţii (acolo unde este cazul)
4.1. de curriculum
4.2. de competenţe
5. Condiţii (acolo unde este cazul)
5.1. de desfășurare a cursului
5.2. de desfășurarea a
seminarului/laboratorului

2
28
ore
5
5
5
4
-

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

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

7. Obiectivele disciplinei (reieșind din grila competenţelor specifice acumulate)
7.1
Disciplina își propune formarea la nivelul studenţilor a abilităţilor și deprinderilor
Obiectivul
de a utiliza în practica relaţiilor de tip monetar și financiar internaţional cunoștinţele
general al
teoretice acumulate. Disciplina prezintă studenţilor fenomenele financiare și
disciplinei
monetare internaţionale și își propune să le asigure fondul de cunoștinţe pentru
crearea abilităţilor de utilizare a limbajului și instrumentelor specifice relaţiilor
internaţionale de tip financiar și monetar.
7.2
Prin prezentarea conţinutului și rolului relaţiilor financiare și 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 privește obiectivele sale de politică
monetară, formare a cursului de schimb valutar, participării la Uniunea Economică
și 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 și a instrumentelor
de plată utilizate în schimburile economice internaţionale, studenţii au posibilitatea
cunoașterii reglementărilor specifice internaţionale și a utilizării acreditivului,
incasso-ului documentar, a instrumentelor de plată clasice (cec, cambie, bilet la
ordin, ordin de plată) și 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 și tendinţele fenomenelor financiar-monetare
internaţionale;
- a caracteriza etapele înfăptuirii Uniunii Economice și Monetare, provocările
și riscurile UEM;
- a identifica și descrie procedurile de adoptare a monedei euro la nivelul unui
stat naţional și consecinţele adoptării;
- a analiza în plan monetar situaţia actuală a României și situaţia criteriilor de
convergenţă nominală și reală;
- a descrie principalele variabile macroeconomice;
- 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 și tehnicilor de plată
internaţionale;
- a prezenta principalele sancţiuni financiare internaţionale publice și private,
prevenirea spălării banilor și a finanţării terorismului
8. Conţinuturi
8.1 Curs
1. CONŢINUTUL ȘI ROLUL RELAŢIILOR FINANCIARE ȘI
MONETARE INTERNAŢIONALE

2. EVOLUŢIA ȘI TENDINŢELE FENOMENELOR
FINANCIAR-MONETARE INTERNAŢIONALE
3. COMERŢUL INTERNAŢIONAL. IMPORTANŢA ȘI
CONŢINUTUL
CONTRACTELOR
COMERCIALE
INTERNAŢIONALE – NEGOCIERE, CLAUZE SPECIFICE,
EFECTE
4. ARBITRAJUL COMERCIAL INTERNAŢIONAL

Metode de
predare
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia

Observaţii
2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

5. POLITICA
EUROPENE

COMERCIALĂ

COMUNĂ

A

UNIUNII

6. PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂŢI PRIVIND GESTIUNEA
CRIZELOR FINANCIARE. REFORMA MECANISMELOR
DE
PROTECŢIE
A
SISTEMELOR
FINANCIARMONETARE.
ASPECTE
INTERNAŢIONALE
ALE
STABILITĂŢII FINANCIARE
7. INTEGRAREA MONETARĂ EUROPEANĂ
PERSPECTIVA ADOPTĂRII EURO ÎN ROMÂNIA.
CARACTERISTICILE
REGIMULUI
VALUTAR
ÎN
ROMÂNIA
8. 8. BALANŢA DE PLĂŢI EXTERNE, DATORIA EXTERNĂ,
REZERVELE
INTERNAŢIONALE
ȘI
POZIŢIA
INVESTIŢIONALĂ A ROMÂNIEI

9. INVESTIŢIILE STRĂINE DIRECTE
10. MODALITĂŢI
UTILIZATE
ÎN
INTERNAŢIONALE

DE PLATĂ ȘI
SCHIMBURILE

INSTRUMENTE
ECONOMICE

11. SECURITATEA PLĂŢILOR INTERNAŢIONALE

12. ZONA UNICĂ DE PLĂŢI ÎN EURO SEPA
13. SISTEMUL TRANS-EUROPEAN DE TRANSFER DE
FONDURI CU DECONTARE PE BAZĂ BRUTĂ ÎN TIMP
REAL – TARGET2

euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video
Prelegere,
Conversaţia
euristică, KWL Suporturi video

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore

2 ore
14.
SANCŢIUNI
FINANCIARE
INTERNAŢIONALE
PUBLICE ȘI PRIVATE, PREVENIREA SPĂLĂRII BANILOR
ȘI A FINANŢĂRII TERORISMULUI
Bibliografie
1. Albescu O.M., Etica în afacerile internaţionale contemporane: practicile multinaţionale la
începutul secolului XXI, Editura Eikon, București, 2015.
2. Aniţei N.C., Instituţii financiare internaţionale, Editura Lumen, Iași, 2011.
3. Belu M., G., Operaţiuni de comerţ exterior. Aplicaţii, studii de caz, Editura ASE, București,
ASE, 2008.
4. Boajă M., Relaţii financiar-monetare internaţionale, Editura Universitară, București, 2008.
5. Boariu A., Zugravu B., Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Universităţii Al. I.
Cuza, Iași, 2007.
6. Bonciu F., Investiţiile străine directe înainte și după criza economică mondială, Editura
Universitară, București, 2011.
7. Burian A., Introducere în teoria relaţiilor internaţionale – curs de lecţii, Editura CEP USM,

Chișinău, 2007.
Dehesa G., Invingători și învinși în globalizare, Editura Historia, București, 2007.
Dobrescu A., Berinde M., Rusu L., Noile tipuri de contracte în relaţiile economice
internaţionale în română și engleză, Editura Niculescu, București, 2007.
10. Driga I., Relaţii financiar-monetare internaţionale – teste și aplicaţii, Editura Universitas,
Petroșani, 2015.
11. Duroselle J.B., Istoria relaţiilor internaţionale 1948-până în zilele noastre,vol. II, Editura
Știinţelor Sociale și Politice, București, 2006.
12. Faghi M., Acreditivul documentar: Modalitate de plată bancară internaţională, Editura
Wolters Kluwer, București, 2007.
13. Golban R., Silasi G., Eurosistemul: o tensiune arhitecturală a convergenţei, Editura
Economică, București, 2009.
14. Haller A.P. coord., Crizele și pieţele emergente, Editura Prouniversitaria, București, 2015.
15. Krugman P., Întoarcerea economiei declinului și criza din 2008, Editura Publica, 2009.
16. Manoilescu M., Opere complete, vol. I, Forţele naţionale productive și comerţul exterior.
Schema teoretică a comerţului internaţional, Editura Academiei Române, București, 2012.
17. Miroiu I., Ungureanu R.S., Manual de relaţii internaţionale, Editura Polirom, Iași, 2006.
18. Negruș M., Plăţi și garanţii internaţionale, Editura C.H.Beck, București, 2006.
19. Rujan O., Teorii și modele privind relaţiile economice internaţionale, Editura ASE, 2001.
20. Socol A., Relaţii financiar-monetare internaţionale – Note de curs, Seria Didactica
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2017.
21. Socol A.G., Macroeconomia integrării monetare europene: cazul României, Editura
Ecopnomică, București, 2009.
22. Stiglitz J., Mecanismele globalizării, Editura Polirom, Iași, 2008.
23. Stiglitz J., În cădere liberă – America, piaţa liberă și prăbușirea economiei mondiale, Editura
Publica, 2010.
8.2 Seminar-laborator
Metode de predare
Observaţii
1. Seminar organizatoric introductiv – specificarea Seminar
organizatoric 2 ore
obiectivelor seminarului și a modului de lucru. introductiv – specificarea
Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și completarea obiectivelor seminarului
principalelor idei prezentate la curs, aferente temei nr. și a modului de lucru.
1.
Conversaţia
euristică,
KWL - Suporturi video
2. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 2.
Analize, studii de caz.
3. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 3.
Analize, studii de caz.
4. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 4.
Analize, studii de caz.
5. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 5.
Analize, studii de caz.
6. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 6.
Analize, studii de caz.
7. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 7.
Analize, studii de caz.
8. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 8.
Analize, studii de caz.
9. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
8.
9.

completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 9.
Analize, studii de caz.
10. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 10.
Analize, studii de caz.
11. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 11.
Analize, studii de caz.
12. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 12.
Analize, studii de caz.
13. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 13.
Analize, studii de caz.
14. Dezbaterea, clarificarea, aprofundarea și Conversaţia
euristică, 2 ore
completarea principalelor idei prezentate la curs, KWL - Suporturi video.
aferente temei nr. 14.
Analize, studii de caz.
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16. Manoilescu M., Opere complete, vol. I, Forţele naţionale productive și comerţul exterior.
Schema teoretică a comerţului internaţional, Editura Academiei Române, București, 2012.
17. Miroiu I., Ungureanu R.S., Manual de relaţii internaţionale, Editura Polirom, Iași, 2006.
18. Negruș M., Plăţi și garanţii internaţionale, Editura C.H.Beck, București, 2006.
19. Rujan O., Teorii și modele privind relaţiile economice internaţionale, Editura ASE, 2001.
20. Socol A., Relaţii financiar-monetare internaţionale – Note de curs, Seria Didactica
Universitatea “1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 2017.
21. Socol A.G., Macroeconomia integrării monetare europene: cazul României, Editura
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Stiglitz J., În cădere liberă – America, piaţa liberă și prăbușirea economiei mondiale, Editura
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9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu așteptările reprezentanţilor comunităţii
epistemice, asociaţiilor profesionale și angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Conţinutul disciplinei este adaptat mediului de afaceri și cerinţelor angajatorilor din domeniul
financiar-bancar. Disciplinei Relaţii financiar-monetare internaţionale i se pot recunoaște valenţele
gnoseologice și metodologice, rezultate din difuzarea de informaţii cu caracter teoretic, ce pot
contribui la resemnificarea rolului relaţiilor financiar-monetare internaţionale, în contextul
demersurilor de cunoaștere știinţifică și 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
10.Tip activitate
10.4 Curs

10.5
Seminar/laborator

10.1 Criterii de evaluare

10.2 Metode de
evaluare
Evaluare finală notată de la 1 la 10, Examen scris
pe baza rezolvării subiectelor de
examen. Criterii de evaluare –
corectitudinea și completitudinea
rezolvării subiectelor de examen
Verificare pe baza testului de Examinare
seminar de final de semestru
scrisă

10.3 Pondere
din nota finală
80%

20%

10.6 Standard minim de performanţă: obţinerea notei finale 5. Aceasta presupune obţinerea de către
student a competenţelor de utilizare în activitatea practică a următoarelor aspecte teoreticometodologice: descrie sinoptic sfera relaţiilor financiar-monetare internaţionale; a prezenta evoluţia
și tendinţele fenomenelor financiar-monetare internaţionale; a caracteriza etapele înfăptuirii Uniunii
Economice și Monetare, provocările și riscurile UEM; a identifica și descrie procedurile de adoptare
a monedei euro la nivelul unui stat naţional și consecinţele adoptării; a analiza în plan monetar
situaţia actuală a României și situaţia criteriilor de convergenţă nominală și reală; a descrie
principalele variabile macroeconomice; 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 și tehnicilor de plată internaţionale; a prezenta principalele
sancţiuni financiare internaţionale publice și private, prevenirea spălării banilor și a finanţării
terorismului.
Studenţii au obligaţia de a frecventa activităţile de seminar în proporţie de minim 60%. Prezentarea
la examen este condiţionată de această activitate. Modalitatea de recuperare a orelor de seminar
pentru studenţii absenţi, se va face prin susţinerea referatelor și a portofoliului de lucrări practice, în
cursul semestrului sau în sesiune, la o dată anterioară examenului:

Seminar
Referate / portofoliu de lucrări practice
1
Analizaţi cauze ale ambiguităţii conceptuale din jurul globalizării; dimensiunile
globalizării; aspectele globalizării; reacţii la globalizare între susţinere și 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 și mecanismul formării lor, în contextul crizei financiare
contemporane.
4
Analizaţi principalele direcţii de urmat pentru reformarea sistemului financiar European.

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14

Prezentaţi reperele generale ale stabilităţii financiare în Uniunea Europeană în anul
2017.
Expuneţi stadiul îndeplinirii criteriilor de convergenţă de către România, în perspectiva
adoptării euro.
Analizaţi comparativ costurile adoptării euro versus beneficii.
Prezentarea semnificaţiei unei variabile macroeconomice.
Analizaţi Balanţa de plăţi a României aferentă lunii decembrie 2017.
Analizaţi evoluţia investiţiilor străine directe în România în ultimii ani.
Realizaţi un portofoliu format din documente suport ale acreditivului documentar.
Realizaţi un portofoliu format din instrumente de plată specifice plăţilor internaţionale.
Prezentaţi modalităţi prin care se poate asigura securitatea plăţilor pe Internet.
Prezentaţi modul de funcţionare al sistemului de plăţi internaţionale SEPA
Prezentaţi modul de funcţionare al sistemului de plăţi internaţionale TARGET2
Daţi exemple de operaţiuni privind prevenirea spălării banilor și a finanţării terorismului

Data completării
25.09.2020

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

Data avizării în departament
25.09.2020

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

Semnătura director de departament
Lect. univ. dr. Cioca Ionela

