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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              RELAŢII FINANCIAR-MONETARE 
INTERNAŢIONALE 

2.2 Titularul activităţilor de curs    Prof. univ. dr. Sorin Burnete 
2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Ioana Sbârcea 
2.4 Anul de 
studiu 

III 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                             20 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate  şi pe teren                              8 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri                   12 
Tutoriat  
Examinări 4 
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        economie politică, finanțele firmei 
4.2 de competenţe        - 

 
5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1. de desfăşurare a                            
cursului                  

- 

5.2. de desfăşurare a                                    
seminarului/laboratorului 

- 
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6. Competenţele specifice acumulate 

C
om

pe
te

nț
e 

 p
ro

fe
si

on
al
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 Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în entităţile/organizaţii-le private şi publice 

 Explicarea şi interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură 
financiară în entităţile/organizaţiile private şi publice 

 Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor şi instrumentelor de natură financiară în 
entităţile private şi publice pentru rezolvarea de probleme specifice 

 Culegerea, analiza şi interpretarea de date şi informaţii referitoare la probleme 
economico-financiare 

 Explicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a 
datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

 Aplicarea metodelor, tehnicilor şi instrumentelor de culegere, analiză şi interpretare a 
datelor referitoare la o problemă economico-financiară 

C
om

pe
te

nț
e 

 
tr

an
sv

er
sa

le
  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. 
 

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

7.1 Obiectivul general al 
disciplinei 

Înţelegerea de către studenţi a proceselor şi mecanismelor 
financiar-monetare la scară națională și globală 

7.2 Obiectivele specifice              Cunoasterea problemelor financiar-monetare cu care se 
confruntă firmele cu activitate internaţională; 

 Cunoasterea tehnicilor  aplicate în vederea creşterii calităţii 
managementului financiar şi profitabilităţii. 

 Cunoasterea fenomenelor de natură monetar-financiară din 
perspectivă macroeconomică. 

    
8. Conţinuturi 

8.1 Curs                              Metode de predare Observaţii 
Piața schimburilor monetare. Cererea și oferta de 
monedă străină 

 prezentarea temei de 
curs (expunere 
euristică); 

 explicarea conceptelor, 
principiilor, 
instrumentelor etc., pe 
bază de; 

 discuţii (întrebări, 
schimburi de opinii 
etc.); 

 exemple; 
 analize de caz etc. 
 analizarea legăturilor 

2 ore 

Funcțiile, dimensiunile și structura pieței de schimb 2 ore 

Organizarea pieței de schimb. Principalii operatori pe 
piața de schimb 

2 ore 

Mecanismele pieței de schimb. Cotarea monedelor 2 ore 

Piața de schimb la termen 2 ore 

Tranzacții cu instrumente derivate 2 ore 

Gestionarea riscului de curs de schimb 2 ore 
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Arbitrajul pe piața de schimb cauzale; 
 formularea de concluzii 

şi predicţii. 

2 ore 

Piața euromonedelor. prezentare generală. Arbitrajul pe 
piața euromonedelor 

2 ore 

Piața eurocreditelor 2 ore 

Sistemul monetar internațional. principii, evoluție 2 ore 

Sisteme monetare bazate pe aur. Sistemul bretton woods 2 ore 

Sisteme bazate pe cursuri de schimb flexibile. 
Avantajele flotării monedelor 

2 ore 

Regimuri de curs de schimb în vigoare în diferite țări 2 ore 

Bibliografie 
 

 Burnete S.  – Elemente de economie internaţională, Ed. Univ.”Lucian Blaga”, 2011 
 Burnete S.  – Relaţiile monetar-financiare internaţionale,  Ed. „Alma  Mater” Sibiu, 2002 
 Burnete S. – Anatomia afacerilor internaționale, Ed. Univ.”Lucian Blaga”, 2015 
 Negruș M. - Plăți și garanții internaționale, Beck, 2006 
 Melvin M., Norrbin S.C. – International Money and Finance, Elsevier Inc., 2013 
8.2 Seminar/laborator                 Metode de predare Observaţii 
Analiza economică a cursului de schimb. Aplicatii Analizarea tematicii 

din PA pe bază de: 
 dezbateri; 
 prezentare de 

referate; 
 recenzii; 
 alte activităţi. 

2 ore 
Cursul de schimb pe termen lung. Paritatea puterilor de 
cumpărare 

2 ore 

Echilibrul pieței de schimb. Factori care determină 
modificarea echilibrului pieței de schimb 

2 ore 

Politica operatorilor în funcție de previzionarea evoluției 
viitoare a pieței de schimb. Aplicații 

2 ore 

Cotații la termen. Discontul, prima și diferența cash 2 ore 

Tranzacții futures și option cu monede străine 2 ore 

Strategii de protejare împotriva expunerii la riscul de curs 
de schimb 

2 ore 

Operațiuni de arbitraj pe piața de schimb. Aplicații 2 ore 

Operațiuni de arbitraj pe rata dobânzii. Aplicații 2 ore 

Rata dobânzii pe piața euromonedelor. Aplicații 2 ore 

Arbitrajul pe piața euromonedelor. Aplicații 2 ore 

Fondul Monetar Internațional 2 ore 

Drepturile Speciale de Tragere 2 ore 
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Tipuri de flotare. Zone monetare optime 2 ore 

Bibliografie 
 Chirică L. – Piețe financiare și decontări internaționale, Ed. Economică, 2010 
 Mihai I., Mihai T.I. – Trade Finance, Ed.Economică, 2002  
 Dardac N., Barbu T. – Monedă, bănci şi politici monetare, Ed. Didactică şi pedagogică R.A., 

2005 
 Badea D.G., Novac L.E. – International Trade and Finance, Ed.Economică, 2005 
 Burnete S. – Anatomia afacerilor internaționale, Ed. Univ.”Lucian Blaga”, 2015 
 S. Burnete – “Emerging Economies Faced with the Downside of Financial Globalization: 

Hedges and Way Outs”, Review of Economic & Business Studies, nr. 2, 2009  
 

9. Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii 
epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent 
programului 
Conținutul disciplinei răspunde exigențelor academice și profesionale prin faptul că dezvoltă 
capacitatea studenților de a înțelege problemele financiar-monetare în interconexiune cu fenomenele 
și procesele economice și comerciale ce au loc pe plan global. 

 
10. Evaluare 

Tip activitate         10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de 
evaluare 

10.3 
Pondere din                                                         
nota finală 

10.4 Curs              - tratarea corectă şi completă a tuturor 
subiectelor de pe biletul de examen; 
- răspuns corect la 1-2 întrebări suplimentare 
 

- răspunsurile la 
examen 
(evaluarea 
finală) 

50% 

10.5 
Seminar/laborator 

Participare activă la dezbateri, manifestată 
prin: 
- interes față de problemele analizate 
- atitudine critică și autocritică 

- evaluarea 
periodică prin 
verificări orale 
şi/sau scrise 

20% 

Parcurgerea bibliografiei - activităţile gen 
teme / referate / 
eseuri / 
traduceri / 
proiecte etc. 

30% 

10.6 Standard minim de performanţă   
 tratarea corectă a cel puţin unuia din subiectele de pe biletul de examen; 
 răspuns corect la 1-2 întrebări suplimentare 

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


