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FIȘA DISCIPLINEI 
 

1. Date despre program 
 

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 
1.2 Facultatea        Facultatea de Științe Economice 
1.3 Departamentul   Finanțe - Contabilitate 
1.4 Domeniul de studii                 Finanțe 
1.5 Ciclul de studii                   Licența 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe și Bănci 

 
2. Date despre disciplină 
 

2.1 Denumirea disciplinei              MONEDA  
2.2 Titularul activităţilor de curs    Conf.univ.dr. Petria Nicolae  
2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf.univ.dr. Petria Nicolae  
2.4 Anul de studiu II 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul 

disciplinei 
DD 

 
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 şi notiţe                             16 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              14 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   10 
Tutoriat 2 
Examinări 2 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      44 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 
 

4.1 de curriculum         microeconomie, macroeconomie, statistică 
4.2 de competenţe         utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi 

instrumentelor de natură monetar-financiară și statistică 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
 

5.1. de desfăşurare a                                     
cursului                  

conexiune Internet  necesară accesării site-urilor de specialitate 
recomandate, suport media curs 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

conexiune Internet  necesară accesării site-urilor de specialitate 
recomandate, suport media curs 
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6. Competenţele specifice accumulate 
 

C
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e 
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 explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
monetara și financiară în economie 

 înțelegerea modului de organizare și functionare a sistemelor monetar-financiare și a 
instituțiilor create în cadrul acestora 

 explicarea  metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a 
datelor referitoare la o problemă monetar financiara 

 explicarea operaţiunilor şi tranzacţiilor monetare 
 explicarea deciziilor de politică monetară  în vederea  implementării acestora 

C
om

pe
te

nț
e 

tr
an

sv
er
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 aplicarea principiilor, normelor şi valorilor eticii profesionale în cadrul propriei strategii de 
muncă riguroasă, eficientă şi responsabilă 

 identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipă plurispecializată şi aplicarea de 
tehnici de relaţionare şi muncă eficientă în cadrul echipei 

 cunoaşterea, înţelegerea, analiza şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi a 
metodelor fundamentale de investigare şi prospectare specifice economiei monetare in 
economia de piaţă 

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

7.1 Obiectivul general al disciplinei Transmiterea către studenţi şi însuşirea de către aceştia a unor noţiuni 
cheie specifice domeniului monetar, valutar şi de credit în vederea 
dezvoltării capacităţii acestora de analiză a fenomenelor monetar-
valutare şi de credit în cauzalitatea lor şi formarea, totodată, a unor 
deprinderi de calcul a indicatorilor monetari şi de credit 

7.2 Obiectivele specifice              înțelegerea modului de apariție și functțonare a monedei și a 
sistemelor monetare; 

 pregătirea teoretică şi practică a studenţilor în domeniul 
fenomenelor monetare şi de credit specifice economiei de piaţă, 
precum şi pregătirea practică prin însuşirea tehnicilor şi 
instrumentelor de derulare a mecanismelor pieţei monetare şi 
valutare; 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Moneda – concept, definire, forme Prelegerea, 2 ore 
Funcţiile şi valoarea monedei Prelegerea,comparatia 2 ore 
Lichiditatea economiei şi masa monetară Prelegerea, dezbaterea 2 ore 
Cererea şi oferta de monedă Prelegere, studiu de caz 2 ore 
Creditul şi dobânda Prelegere, comaparția 2 ore 
Sistemele monetare – concept şi caracteristici Prelegere 2 ore 
Sistemul Monetar Internaţional Prelegere, comparația 2 ore 
Instituţii Monetar – Financiare Internaţionale Supranaţionale Disertație 2 ore 
Sistemul Monetar European. Uniunea Europeană. Zona Euro Disertație 2 ore 
Uniunea Bancară Europeana Prelegere 2 ore 
Băncile şi operaţiunile bancare Prezentare, prelegere 2 ore 
Piaţa Monetară şi piaţa valutară Prezentare. dezbatere 2 ore 
Inflația- cauze și consecințe Prezentare, 

comparație,dezbatere 
2 ore 

Politici monetare Prezentare, 
comparație,dezbatere 

2 ore 
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Bibliografie 
 Carmen M. Reinhart, Kennet Rogoff, De data asta e altfel opt secole de sminteală financiară, Ed. 

Publica, 2012 
 Cristi Spulbar, Mihai Niţoi, Sisteme Bnacare Comparate, Ed. Sitech, Craiova, 2012  
 Petria, N. (coord.), Monedă, suport de curs, 2015 
 Napoleon POP, Valeriu Frank, Spre o nouă monedă globală, Editura Expert, București, 2013 
 Nicolae Petria, Moneda, credit, bănci și burse de valori, Ed. Alma Mater, Sibiu,2003 
 Nouriel Roubini, Stephen Mihm, Economia Crizelor, Ed. Publică, 2010 
 Silviu Cerna, Monedă şi Finanţe Internaţionale, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2012 
 Silviu Cerna, Politica Montară. Ed. Academiei Române, București, 2014 
 Spulbăr Cristi, Nanu Roxana, Gherghinescu Oana, Economie monetară şi bancară. Editura 

Universitaria, Craiova, 2008 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 

Istoria apariției banilor și a monedei. Funcțiile monedei. Puterea 
de cumpărare a monedei și paritatea puterii de cumpărare. 
Calculul și interpretarea puterii de cumpărare a monedei 

Prezentare, studiu de caz, 
calculare indicatori 

2 ore 

Organizarea monetară. Sistemele monetare și evoluția acestora. 
Sistemul monetar internațional  și sistemul monetar 
european.UEM. Uniunea bancară europeană 

Prezentare, dezbatere 2 ore 

Monedele coş. Cotarea monedelor. Optimizarea plăților prin 
referința la punctele aurului. Moneda unică europeană și 
mecanismele de finanțare europeană 

Prezentare, analiza si 
interpretare 

2 ore 

Conceptul de lichiditate bancară.Indicatorii de lichiditate 
bancară. Masa monetară, contrapartidele masei monetare și 
corelația cu PIB 

Prezentare, analiza si 
interpretare 

2 ore 

Evoluțiile structurii și nivelului masei monetare în  Zona euro și 
în Romania 

Prezentare, analiza si 
interpretare 

2 ore 

Creditul în economia de piață, rol, elemente caracteristice, 
funcții. Evoluții ale creditului în economia românească. 
Asimetria de informații, selecția adversă și hazardul moral în 
domeniul creditării 

Prezentare, dezbatere 2 ore 

Dobânda nominală și dobânda reală.Scondul și scontarea Rezolvare probleme 2 ore 
Conceptul de sistem bancar. Organizarea bancară Prezentare referate 2 ore 
Sistemul bancar internațional și sistemul bancar românesc. 
Particularitățile sistemelor bancare contemporane. Crizele 
bancare și mecanismele de rezolvare a crizelor bancare. Uniunea 
bancară 

Prezentare, dezbatere 2 ore 

Piețele monetare și valutare, conceptul și trăsăturile acestora Prezentare, dezbatere 2 ore 
Organizarea și funcționarea piețelor monetară și valutară în 
România. Mecanismul cursului de schimb 

Referate, prezentari și 
dezbateri 

2 ore 

Inflația, conceptul, cauzele și efectele acesteia. Curba lui Philips 
în condițiile economiei contemporane  

Dezbatere, discuții 2 ore 

Politicile de combatere a inflatiei Prezentare, dezbatere 2 ore 
Politici monetare neconvenționale Prezentare, dezbatere 2 ore 

Bibliografie 
 Carmen M. Reinhart, Kennet Rogoff, De data asta e altfel opt secole de sminteală financiară, Ed. 

Publica, 2012 
 Cristi Spulbar, Mihai Niţoi, Sisteme Bnacare Comparate, Ed. Sitech, Craiova, 2012  
 Petria, N. (coord.), Monedă, suport de curs, 2015 
 Napoleon POP, Valeriu Frank, Spre o nouă monedă globală, Editura Expert, București, 2013 
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 Nicolae Petria, Moneda, credit, bănci și burse de valori, Ed. Alma Mater, Sibiu,2003 
 Nouriel Roubini, Stephen Mihm, Economia Crizelor, Ed. Publică, 2010 
 Silviu Cerna, Monedă şi Finanţe Internaţionale, Editura Universităţii de Vest, Timişoara, 2012 
 Silviu Cerna, Politica Montară. Ed. Academiei Române, București, 2014 
 Spulbăr Cristi, Nanu Roxana, Gherghinescu Oana, Economie monetară şi bancară. Editura 

Universitaria, Craiova, 2008 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, 
asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului 
Titularul cursului este membru al comunităţii bancare la nivel naţional prin funcţiile de top management 
ocupate în cadrul unor bănci importante şi în comitetele de supraveghere. Prin participările la evenimentele 
ştiinţifice organizate de BNR în colaborarea cu mediul universitar au avut loc discuţii concrete legate de 
modul de predare a disciplinelor din sfera bancară cu specialiştii din practică. În mod constant, majoritatea 
studenţilor de la specializarea „Finanţe şi bănci” efectuează stagiul de practică în cadrul agenţiilor bancare 
ocazie cu care s-a menţinut contactul direct cu practica bancară. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din                                                         
nota finală 

10.4 Curs              Participare la curs prezenta 10% 
 Participare la dezbatere Aprecierea calității 

participării 
50% 

10.5 Seminar/laborator Prezentare referate Aprecierea calității 
referatului 

20% 

Participare la dezbateri Aprecierea calității 
participării 

20% 

10.6 Standard minim de performanţă  
● minim nota 6 la testul final și prezentarea referatelor                             

 
 
Data completării 
01.10.2016 

Semnătura titularului de curs 
 

…………………………………….. 

Semnătura titularului de seminar 
 

……………………………………. 
 

Data avizării în department 
03.10.2016 

Semnătura directorului departamentului 
 

…………………………………………. 
 


