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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                   Licență 
1.6 Programul de studii/Calificarea    Finanțe-bănci 

 
2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei              ECONOMIE MONETARĂ ȘI FINANCIARĂ 
EUROPEANĂ 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Lect.univ.dr. Ioana Sbârcea 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect.univ.dr. Ioana Sbârcea 
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare V 2.7 Regimul disciplinei DD 

 
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 42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14 
Distribuţia fondului de timp                                                            ore 
Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe                             12 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              15 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   20 
Tutoriat 9 
Examinări 2 
Alte activităţi   
3.7 Total ore studiu individual      58 
3.9 Total ore pe semestru            100 
3.10 Numărul de credite              4 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 de curriculum        Monedă și credit 
Economie europeană 

4.2 de competenţe        - 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 
5.1. de desfăşurare a                                 
cursului                  

- 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

 termenul predării proiectului de seminar este stabilit 
împreună cu titularul 
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6. Competenţele specifice acumulate 
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 identificarea termenilor şi noţiunilor specifice sistemului monetar-financiar european; 
 familiarizarea cu arhitectura sistemului monetar-financiar european; 
 perceperea relaţiilor, conexiunilor şi dependenţelor existente între sistemele monetar-

financiare naţionale din Europa; 
 înţelegerea fenomenelor financiar-monetare la nivel naţional şi regional; 
 înţelegerea şi utilizarea corectă a termenilor de specialitate; 
 înţelegerea impactului euro asupra pieţelor financiare; 
 explicarea şi interpretarea unor idei şi a conţinuturilor teoretice şi practice specifice 

sistemului monetar-financiar european; 
 analiza rolului şi funcţiilor sistemelor monetar-financiare naţionale în cadrul economiei 

europene; 
 sinteza şi evaluarea proceselor şi fenomenelor financiar-monetare ce au loc şi se 

manifestă în cadrul relaţiilor monetare dintre ţările europene; 
 descrierea detaliată a sistemului monetar-financiar european, a instituţiilor şi 

mecanismelor caracteristice acestuia; 
 cultivarea interesului pentru fenomenologia complexă a sistemului monetar-financiar 

European. 
 creşterea capacităţii de adaptare la situaţiile noi oferite de mediul financiar-bancar 

internaţional prin utilizarea cunoştinţelor acumulate; 

C
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 obţinerea de cunoştinţe de bază necesare exercitării profesiei; 
 dobândirea de noi abilităţi precum şi dezvoltarea celor existente; 
 familiarizarea cu modelele de formare diverse şi cu orientările actuale dominante la 

nivel internaţional în ceea ce priveşte formarea specialiştilor. 
 raportarea conceptelor de specialitate unele la celelalte, indicarea notelor comune şi a 

diferenţelor specifice; 
 dezvoltarea unui spirit universitar bazat pe creativitate şi studiu individual; 
 însuşirea unui comportament adecvat cu privire la abordarea unor probleme referitoare 

la noile realităţi din mediul financiar-bancar european; 
 stimularea încrederii şi a motivaţiei de a lucra în echipe multidisciplinare cu specialişti 

din alte domenii; 
 implicarea în activităţi ştiinţifice, cum ar fi elaborarea unor articole şi studii de 

specialitate. 
 

7. Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate) 
7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Identificarea termenilor şi noţiunilor specifice sistemului monetar-
financiar european, cunoaşterea cadrului organizatoric şi instituţional 
specific; 

7.2 Obiectivele specifice             perceperea relaţiilor, conexiunilor şi dependenţelor existente între sistemele 
monetar-financiare naţionale din Europa;  
 înţelegerea fenomenelor financiar-monetare la nivel regional şi a 

transformărilor în cadrul Uniunii Monetare Europene;  
 cunoaşterea procesului de integrare europeană în domeniul monetar, bancar, 

bursier. 
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8. Conţinuturi 
8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Unificarea monetară europeană: premise, evoluţie prelegere 2 ore  
Sistemul Monetar European în contextul prăbuşirii sistemului de la 
Bretton Woods 

prelegere 4 ore 

Uniunea Monetară Europeană - beneficiile şi costurile uniunii monetare prelegere 2 ore 
Tratatul de la Maastricht - criteriile participării la moneda unică prelegere 4 ore  
Extinderea zonei euro – premise, procese, restricţii prelegere 2 ore  
Eurosistemul - funcţii şi responsabilităţi prelegere 2 ore  
Politica monetară și valutară în zona euro  prelegere 2 ore  
Administrarea sistemului de plăţi în zona euro – TARGET 2 prelegere 2 ore  
Utilizări internaţionale private şi oficiale ale euro prelegere 2 ore  
Pieţele financiare europene (monetară, bancară, de capital) prelegere 2 ore  
Integrarea pieţelor financiare europene Prelegere 2 ore  
Organisme monetar-financiare europene Prelegere 2 ore  
Bibliografie 
 Anton, S.G. - Instituții financiar-bancare internaționale, Ed. C.H. Beck, București, 2013 
 Cerna, S., Donath, L., Șeulean, V., Bărglăzan, D., Boldea, B. - Economie monetară și financiară 

internațională, Ed. Universității de Vest, Timișoara, 2005 
 Cocriş, V., Sireteanu, E., Andrieș, A.M. - Activitatea bancară și integrarea monetară europeană, 

Ed. Universității Alexandru Ioan Cuza, Iaşi, 2013 
 Daniels, J.P., Van Hoose, D. - International Monetary and Financial Economics, Prentice Hall 

Pearson: Boston Columbus Indianapolis, 2014 
 De Hann, J., Berger, H. - European Central Bank At Ten, Springer Verlag Berlin, 2010 
 Hagendorff, J., Keasey, K., Vallascas, F. - Size, Risk, and Governance in European Banking, 

Oxford University Press, USA, 2013 
 Mishkin, Fr.S. - The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 8th Edition, Pearson 

Education, 2007 
 Rochon, L.P., Olawoye, S.Y. - Monetary Policy and Central Banking: New Directions in 

Post-Keynesian Theory, Edward Elgar Publishing Limited, 2012  
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Premisele şi evoluţia unificării monetare europene Dezbatere 2 ore  
Avantajele şi dezavantajele adoptării monedei unice la nivel 
naţional şi internaţional 

Dezbatere 2 ore  

Introducerea euro în România Dezbatere 2 ore  
Criza zonei euro Studiu de caz 2 ore  
Organizarea şi funcţionarea Eurosistemului  Dezbatere 2 ore  
Analiza politicii monetare şi valutare în zona euro  Studiu de caz 2 ore  
Sistemul de plăţi în zona euro Studiu de caz 2 ore  
Bibliografie 
 Brezeanu, P., Poanta D. - Organisme financiare internaţionale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003 
 Burnete, S.- Relaţiile monetar-financiare internaţionale, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2002 
 Caracota, R. - Sistemul bancar din România: realizări şi perspective, Ed. Universitară, 2012 
 Copeland, L. - Exchange Rates and International Finance, Pearson Education Limited, 2008 
 De Grauwe, P. - What Kind of Governance for the Eurozone? , CEPS Policy Brief, No. 214, September 

2010 
 De Grauwe, P. - A Mechanism of Self-destruction of the Eurozone, CEPS Commentary, 9 November 

2010 
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 Dyson, K., Dyson, K.H.F. - The Euro at 10: Europeanization, Power and Convergence, Oxford 
University Press, 2008 

 Golban, R., Tudose, M.B. - UEM – încotro? , Ed. Economică, București, 2010 
 Toma, R. - Euro, moneda unică – între naţional şi internaţional, Ed. Continent, Sibiu, 2004 
 Toma, R., Negruș M. - Spre o nouă arhitectură monetar-financiară internaţională, Ed. Universităţii 

Lucian Blaga din Sibiu, 2005 
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Conținutul prezentei fișe este rezultatul consultării informațiilor legate de cerințele mediului de afaceri, 
cerințe despre care am luat la cunoștință din: 
 presa de specialitate 
 contractele încheiate între Universitate și reprezentanții mediului de afaceri 
 experiențele discutate cu membrii asociației Alumni 
întâlnirile cu repezentanții mediului de afaceri organizate de Clubul Studenților Economiști 

 
10. Evaluare 
Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode 

de evaluare 
10.3 Pondere din                                            

nota finală 
10.4 Curs              Cunoașterea terminologiei specifice 

sistemului monetar-financiar european, 
Înțelegerea relaţiilor, conexiunilor şi 
dependenţelor existente între sistemele 
monetar-financiare naţionale din Europa 

Verificare  60% 

înţelegerea fenomenelor financiar-monetare 
la nivel regional şi a transformărilor în 
cadrul Uniunii Monetare Europene 

  

10.5 
Seminar/laborator 

Înțelegerea aplicabilității informațiilor 
prezentate la curs și seminar 

Prezentare 
proiect  

40% 

Cunoașterea procesului de integrare 
europeană în domeniul monetar, bancar, 
bursier                  

  

Capacitatea de a sintetiza informațiile 
studiate și de a răspunde la întrebări ale 
colegilor în cadrul dezbaterilor 

  

10.6 Standard minim de performanţă   
Stăpânirea unui minim de cunoştinţe teoretice cu care s-a operat pe parcursul semestrului; 
Prezentarea proiectului și dovedirea faptului ca are un bagaj minim de cunoștințe în urma realizării 
acestuia.                                

 
 
Data completării      Semnătura titularului de curs     Semnătura titularului de seminar 
   01.10.2016      ............................       ................................................. 
 
 
Data avizării în departament                Semnătura şefului departamentului 
   03.10.2016               ............. 


